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РЕЗЮМЕ 

 

Основание за разработване на Плана  

Разработването на настоящия План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 

г. (План’2) се базира на основополагащи документи от природозащитното национално и 

международно законодателство:  

Закон за защитените територии (ЗЗТ);  

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ);  

Утвърдено Задание от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за актуализация  

на План за управление на Природен парк „Витоша“. 

Предмет на Плана за управление 

Природен парк „Витоша“ в неговите граници, без териториите на биосферен резерват 

„Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“, които са обект на отделни планове 

за управление. 

Процес на разработване на План‘2 

Процесът на разработване на План’2 следва поставените изисквания на „Заданието за 

Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 

г.“, в съответствие с поставените изисквания за видовете проучвания, характеристики, 

анализи и оценки по определени критерии и показатели. За изпълнение на поставените 

цели, процесът изисква създаване на условия от страна на Изпълнителя за участие на 

заинтересованите страни, при обсъждане и вземане на важни решения свързани с 

управлението на Природен парк „Витоша“. 

Възложител 

Дирекция на ПП „Витоша“- специализиран орган, създаден по ЗЗТ  към Изпълнителна 

агенция по горите – МЗХ,  за изпълнение на държавната политика в защитената 

територия.  

Финансиране 

План‘2 се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ като част от 

Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 

„Витоша“. 

Участници в процеса 

Екип от експерти за изпълнение на Договора:  

В процеса на разработването на План‘2 участват  46 експерти – интердисциплинарен 

състав от ключови и неключови експерти от различни области на науката и практиката, 

представители на научните и академични среди, специалисти от практиката по планиране 

и управление на защитени територии. 

Участие на Заинтересовани страни 

Разработването на План‘2 е със съдействието и участие на Възложителя на Плана за 

управление – Дирекция на ПП „Витоша“, Екип за управление и експерти на 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.“, Ръководството и 

експертите на ИАГ, представители на МЗХ, на „Югозападно държавно предприятие– 

Благоевград“, Регионална дирекция по горите София, Регионална дирекция по 

горите – Кюстендил, ръководства и представители на териториалните поделения – ТП 

ДГС„София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“; ръководството и експерти от Дирекция 

„НСЗП“ – МОСВ, ръководството и експерти от РИОСВ-София и РИОСВ-Перник, 

ръководството и експерти от БДЗБР-Благоевград, БДДР-Плевен, Централна 

лаборатория- към ИАОС, УО ОП „Околна среда 2007-2013 г.“– МОСВ, кметове, гл. 
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архитекти и еколози от общинските администрации, представители на общинските 

съвети на общини Столична, Район „Витоша“, Район „Панчарево“, община Перник, 

Радомир, Самоков, Областни управители и експерти от Областна администрация 

София-град, Област София, област Перник, представители на научните и  академични 

среди, сдружения с нестопанска цел свързани с природозащитата и опазване на околната 

среда, регионалното развитие, туризма, зимни спортове, услуги, собственици на 

поземлени имоти, сгради и съоръжения, проектанти и др. 

Консултативен съвет (КС) към Дирекция на ПП „Витоша“.  
Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД е осигурил участие на представители на КС в 

организираните семинари за представяне и обсъждане на части от Проекта на Плана за 

управление на ПП „Витоша“, както и представяне на целия Проект на План‘2 на 

12.08.2015 г. 

Форми на участие 

Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани страни; 

Срещи и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси от 

заинтересовани страни; Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане 

на резултати от раздели и части от Плана и Проекта на Плана за управление; Ползване от 

заинтересовани страни на актуална информация предоставена на сайта на Плана за 

управление от Изпълнителя, с възможност за задаване на въпроси и получаване на 

отговори www.pu-vitosha.com.  
Проучвания и резултати 

В настоящия том „Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 

2015-2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на 

Природен парк „Витоша““ са представени синтезирани резултати от проучвания, анализи 

и оценки в процеса на разработване на ПУ. Подробните текстове от проучванията, 

методите на работа, конкретни резултати от анализите, таблици, фигури, схеми и 

описания, както екологични и социално-икономически оценки, препоръки и др. са 

обобщени в 4 броя сборници: Абиотични фактори, Биологична характеристика, 

Характеристика на горските територии и горска инвентаризация, отделно за ДГС 

„София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ и Социално-икономически аспекти. Отделно са 

представени „Свитъци Приложения от 1 до 8“ включващи: Таблици и списъци; 

Задание, заповеди, вътрешноведомствени документи и становиша;  
Противопожарна безопасност; Списъци и баланси по общини и поземлени имоти и 

кадастрални номера; Графичен материал (Карти); Цифров модел на територията 

на ПП „Витоша“ и Териториално - устройствени несъответствия по границата на 

ПП „Витоша“, констатирани в процеса на разработване  на План‘2.  

Административна принадлежност 

По отношение на административното деление на Република България, ПП „Витоша“ 

попада в 3 области: София – град, Област София и Област Перник  и в границите на 

Столична община, община Перник, община Радомир и община Самоков, като обхваща 

части от териториите на 15 землища.  

Собственост 

Общата площ на ПП „Витоша“ с включените в нея територии на двата резервата БР 

"Бистришко бранище" (1061,7 ха)  и Р "Торфено бранище" (786,6 ха) в 

цифровизираните граници е 27 105,2 ха. 

Основни форми на собственост върху територията на ПП „Витоша“ са държавна (70,12%), 

общинска (14,38%)  собственост (публична) и собственост на физически (14,95%), 

религиозни общности (0,40%) и юридически лица (0,04%), спор за собственост (0,10%). В 

процентно отношение спрямо цялата територия на парка, относително голям дял на 
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държавната собственост има в землищата  на София град, селата Бистрица, Ярлово, 

Боснек, Чуйпетлово и Кладница. На територията на ПП са обособени 19 030 поземлени 

имота, което от своя страна предполага голям брой на собственици и ползватели. 

Особености и значение на Природния комплекс на ПП „Витоша“ 

Абиотични фактори 

В резултат на проучените Абиотични фактори на средата са  включени и анализирани 

данни за климат, климатични промени- стъблен и дендрохронологичен анализ, геология и 

геоморфология, хидрология и хидрография, хидрохимия, хидробиология-фито и 

макрозообентос, почви и почвени процеси (ерозионни процеси). В План‘2, във връзка с 

климатичните промени, се акцентира на актуалните резултати от проби за стъблен и 

дендрохронологичен анализ, внимание на геоложките и геоморфоложки особености на 

ПП и феномена „Златни мостове“ с площ 10 кв.км в него, хидрохимични, 

хидробиологични лабораторни изследвания на проби и  почвени изследвания в площите 

на ски писта „Витошко лале“, проучено е наличието и състоянието на всички 

съществуващи противоерозионни съоръжения. Особеностите и значението на факторите 

от подробните проучвания са представени в Сборник „Абиотични фактори“. 

Биологична характеристика 

За Биологичната характеристика в План‘2 са използвани актуалните данни от 

проучванията на екипа, резултати от актуализация на горските територии с проведени 

мероприятия през периода на действие на План‘1, резултати от разработени/възложени 

проекти от ДПП „Витоша“ – бенефициент по проекти финансирани от Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и др. донори,  данни от Проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – Фаза 

I“, както и съществуващи резултати от минали проучвания. Проучванията, 

характеристиките и оценките на цялото биологично разнообразие за екосистеми и 

местообитания, растителност, горскодървесна растителност, флора-нисши  растения: 

водорасли, гъби-макромицети и лишей; висша флора – в.т.ч. мъхове, лечебни растения и 

фауна са представени в План‘2,  а в Свитък Приложение 1: Таблици и списъци са 

включени подробните данни за биологичното разнообразие на ПП „Витоша“. 

Класификационните системи, подходите и методите на работа при проучванията, 

картирането, регистрираните нови видове при теренните проучвания за План‘2, анализите 

и оценките са представени в Сборник „Биологична характеристика“. Характеристиката  и 

оценките за горскодървесната растителност са на база данните от  инвентаризацията на 

подотделите с проведени мероприятия в горските територии в Парка през м. юни 2015 г. 

Информацията е представена в Сборник „Характеристика на горските територии и горска 

инвентаризация“.  

Ползване на парка и социално-икономически аспекти 

Включва проучвания за характеристики и оценки на социално-икономическите фактори, 

даващи насоки за вземане на управленчески решения и създаване на предпоставки за 

устойчивост в развитието на туризма, както и минимизиране на негативното въздействие 

върху екосистемите, местообитанията и видовете. Подробни проучвания са направени за 

демографската характеристика, връзките с ПП и развитието на туризма в близките 

населени места, техническата инфраструктура, водоползване (СОЗ надхвърлят 60% 

от парковата територия) в Парка и специално внимание на състоянието на сградите 

с функции за подслон и хранене. 

Туризъм, отдих, спорт, услуги 

Обекти на обследване, оценка и планиране е посетителската инфраструктура, 

туристически и познавателни маршрути, елементи свързани с видовете туризъм и спорт на 
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територията на ПП „Витоша“ и описани във функционална връзка с прилежащите 

територии на ПП. 

Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно 

части 2, 3 и 4 на План‘1 

Оценена е ефективността на управление на ДПП в контекста на изпълнение на режимите и 

задачите, програмите и проектите. Оценено е постигане на дългосрочните и 

второстепенни цели, както преодоляване на описаните ограничения. Главните изводи за 

неизпълнение на главните цели са: Не са опазени естествените смърчови местообитания 

(9410 по ЗБР), не е постигнато до 3 години от влизане в сила на План‘1 на пречистване на 

всички отпадни води с действащи съществуващи и нови пречиствателни съоръжения, не 

са разработени следващи и заложени с План‘1 устройствени планове и проекти за 

туристическите центрове, не е направен задължителният преглед и оценка на 

изпълнението на План‘1 през 2009 г. и обществено обсъждане на изпълнението, 

преразглеждане на целите и задачите, не е водили отчетност за изпълнението на проектите 

по заложеният в План‘1 образец – това е направено едва през 2014 г. обобщено за 

изпълнението за периода на План‘1, не е действал Консултативен съвет, изискващ се от 

действащите устройствени правилници (такъв е сформиран едва през 2015 г.). Всички 

проекти с определен краен срок са изпълнени.  

Резултати 

С проучванията за План’2 се установява висока степен на биологично разнообразие. 

Съхранена е потенциалната стойност на екосистемите и биотопите в ПП „Витоша“. 

Тридесет и два вида природни местообитания установени в ПП „Витоша“ са с 

национално и европейско значение. Местообитания на  видове от флората и фауната с 

консервационно значение попадат в границите на 27 от общо 32 природни местообитания 

от Приложение I към Директива 92/43 ЕЕС (HD). Те съхраняват видово разнообразие от: 

водорасли - 528 вида,  разновидности и форми от 7 отдела (открити са шест нови 

находища на редки за страната сладководни червени водорасли, открит е нов за 

науката вид, именуван на Витоша планина Gomphonema vitoshiensis Ivanov & Isheva - 

Ишева, 2011); лишеи - 369 вида (40,5% от българската лихенофлора); макромицети 

(гъби) - 664 вида (70 вида от Червения списък на гъбите в България и 2 вида редки за 

Балканския полуостров и Европа); мъхове - 341 вида (45% от мъховете в България и 75 

вида с консервационно значение); висши растения - 1859 вида (45,3% от всички видове в 

България) от 574 рода и 109 семейства, 239 вида с консервационно значение и още 114 

вида балкански субендемити, в т.ч. 519 вида лечебни растения – 34,6% от висшата флора в 

ПП и 68,3% от диворастящите лечебни растения в България; безгръбначни животни - 780 

вида, от които в пещерите са установени 179 вида; Парка попада в основните целеви 

райони за пеперуди в България. При проучванията са регистрирани 5 вида сладководни 

риби, 11 вида земноводни и 14 – влечуги (44% от видовото богатство на страната); 

птици - 237 вида (58% от цялата орнитофауна на България) и 209 защитени; бозайници 

- 56 вида (59 % от цялата сухоземна бозайна фауна в България). С най-голямо участие са 

прилепите - 18 вида – (58% от известните в България), дребни бозайници  - 22 вида, 

едри бозайници - 16 вида (83% от едрата бозайна фауна на страната).  

 

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Първа главна цел: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 

разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен елемент от 

Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Втора главна цел: Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на 

ресурсите на Природния парк. 
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Първа Второстепенна цел: Опазване и представяне на недвижимите културни ценности 

и нематериалното културно наследство във връзка с природното наследство на ПП 

„Витоша“ с цел по-дълбоко осмисляне на връзките на хората с планината и развитието на 

културен туризъм. 

Втора Второстепенна цел: Създаване на условия за развитие на научни и образователни 

дейности. 

Трета Второстепенна цел: Постигане на социално-икономически ползи за целеви групи. 

Четвърта второстепенна цел: Опазване земеделските територии чрез традиционни 

начини на земеползване. 

Пета второстепенна цел: Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на 

ДПП „Витоша“. 

 

ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 

Определените зони са съобразени с изискванията на ЗЗТ чл.19, т.1, 2 и 3 и т.4  и Заданието 

за разработване на Плана за управление за периода 2015 - 2024 г., на основата на  

направена обосновка за  промени в границите на зоните от План‘1 с тяхното наименование 

и функционално предназначение. 

 

В Природен парк „Витоша“ са определени  следните зони по функции и режими: 

  

No 
Наименование 

на зоната 

Съгласно 

ЗЗТ 

Чл.19 

Площ 

ха 

% от общата 

площ на 

парка 

І Резерватна зона    т. 1 1 848.3 6.8 

II 

Зона за опазване на приоритетни 

природни местообитания и  

местообитания формиращи 

характерни скални и геоложки 

образувания, речни 

местообитания и местообитания 

на консервационно значими 

видове 

т. 4 15 107.0 55.7 

ІII 
Зона за туризъм с крайселищен 

краткотраен отдих 
 т. 2 5 986.8 22.1 

IV 

Зонa на хижите, сгради за подслон, 

административните центрове за 

управление и поддръжка на парка 

и спортните съоръжения 

т. 3 4 163.1 15.4 

Общо Природен парк „Витоша“: 27 105.2 100.0 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и определени 

Приоритети за тяхното реализиране с План’2, като допълват програмите от План’1. В 

План‘2 са заложени за продължение проектите за попълване празноти в базата данни, 

дейности по дългосрочни проучвания, наблюдения и мониторинг за състоянието на 

възстановени местообитания и реинтродуцирани видове от флората и фауната. Специално 

внимание е отделено на мониторинга на реинтродуцираните в ПП „Витоша“ видове от 

фауната дива коза и лалугер. Планирани са 7 бр. програми, представени по приоритетност 

в Работен план – Средносрочен за първите 5 години от действие на ПУ. За първата година 

от действие на Плана са включени проекти с висока степен на приоритетност. 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 
На основата на оценката на ефективността на управлението на ДПП в т.1.22.4. и 

формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и 

ограничения от План‘2, са описани актуализирани оперативни задачи за изпълнение от 

Дирекцията на ПП „Витоша“ и взаимодействие с нейните партньори и заинтересовани 

страни. Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекцията на 

ПП „Витоша“, която осигурява провеждането на държавната политика по 

природозащитата и опазването на горските територии. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН‘2 

 

I. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Таблици и списъци 
 

II. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Задание, заповеди, вътрешно-ведомствени документи и 

становища 
 

III. ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Противопожарна безопасност 
 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Списъци и баланси по общини и землища на поземлени 

имоти и кадастрални номера 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ №5: 4-ри броя Сборници: 

1. Сборник „Абиотични фактори“  

2. Сборник „Биологична характеристика“ 

3. Сборник „Характеристика на горските територии и горска 

инвентаризация“, отделно за ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ 

4. Сборник „Социално-икономически аспекти“  
 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Графичен материал (Карти) 
 

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Цифров модел на територията на ПП „Витоша“ 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Териториално - устройствени несъответствия по 

границата на ПП „Витоша“, констатирани в процеса на разработване  на План‘2 
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Ч А С Т 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

 

0.1.  ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ (ПЛАН‘2) НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

Разработването на настоящия План за управление на ПП „Витоша“ за периода 

2015-2024 г. (План’2) се основава на основополагащи документи от 

природозащитното национално и международно законодателство: 

 

0.1.1. Законова и нормативна основа 

 

0.1.1.1. Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.  

 

0.1.1.2. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 

(НРПУЗТ) обн., ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г. 

 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се актуализират на 

всеки 10 години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за управление се запазват 

разписаните в него режими и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други 

дейности, освен в случаите на промени по реда на глава четвърта. 

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) По смисъла на наредбата "актуализация на план 

за управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление(допълнителна 

разпоредба) 

 
                          НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в 

сила от 20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 

 

0.1.1.3. Договор с Възложителя: 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“ 

 

0.1.1.4. Утвърдено Задание от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за 

актуализация  на План за управление на Природен парк „Витоша“ 
Разработването на настоящия План за управление се основава на Задание за 

актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 

г., утвърдено от Министъра на околната среда и водите, 2013 г., съгласно чл.58.(3) от 

ЗЗТ. Заданието следва структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от НРПУЗТ, 

като акцентира върху анализа на опита и резултатите от досегашното управление на 

Парка и изпълнението на целите на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 

2005-2014 година, посочва етапи и срокове за проучване, обобщаване на информацията 

с оценки, прегледи и обсъждане. 

 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, 

определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет. 

(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок до три години, а 

на резервати и поддържани резервати - в срок до две години от обявяването им. Плановете се 

актуализират на всеки десет години. 
                                                                                                                                                   ЗЗТ-Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г 
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Съгласно Заданието за разработване на ПУ  предмет на Плана за управление на Природен парк 

„Витоша“ за периода 2015-2024 г. са: 

 Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 25 234,714 ха.(Заповед № 

82 от 08.07.1991 г. на МОС и Заповед РД-179 от 01.03.2004 г. на МОСВ), без площите на биосферен 

резерват „Бистришко бранище“(1061,6 ха) и резерват „Торфено бранище“(782,8 ха), които са обект на 

отделно планиране. Определена информация за резерватите ще бъде включена в План‘2 (Общата 

площ на ПП „Витоша“ е 27 079,114 ха)  

 Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от флората и фауната 

обитаващи парка; 

 Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и развитие на 

туризма; 

 Целите на управлението на парка за периода 2015 г.- 2024 г.; 

 Режимите, нормите, мерките и дейностите, плановете и проектите за постигане на  поставените 

цели. 
 
             Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 

 

 

0.1.1.5. Други документи и съгласувания 

 

 Заповеди за обявяване, промени в границите и площите, прекатегоризиране на 

защитената територия и необходимост от промени по границите на ПП 

„Витоша“ 

 Границите и статута на ПП „Витоша“ от момента на неговото обявяване като 

национален парк през 1934 г. с площ 6410 ха са претърпели промени и развитие. 

 

 Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО – Севилска 

стратегия за Биосферни резервати, март 1995   
Основните насоки са свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати 

за прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването на 

природата и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното 

разнообразие.  

В границите на Природен парк „Витоша“ е разположен Биосферен резерват 

„Бистришко бранище“, обект на отделно планиране, но с функционална връзка с 

актуализацията на Плана за управление на ПП „Витоша“ 

 

 Решение на Министерски съвет (МС) и Заповеди за включване в европейската 

екологична мрежа Натура 2000 по Директива 92/43/EEC за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 

Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в 

структурата на плана, като определя: 

1. показателите на абиотичните и биотичните компоненти, както и методите за определяне на 

стойностите им; 

2. показателите за характеризиране на настоящото ползване на защитената територия; 

3. критериите за екологичната оценка на защитената територия; 

4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими, 

условия или препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия; 

5. насоките за приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности; 

6. изискванията за приложенията към плана. 

Чл. 8. Отчети за научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на план за 

управление, не са част от него и се представят на възложителя в отделно приложение. 

 
   НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 

20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
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2009/147/EО за опазване на дивите птици, транспонирани в Закона за 

биологичното разнообразие(ЗБР); 

 Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна - цели осигуряване разнообразието на видовете, чрез запазване на 

техните природни местообитания, както и възстановяване на тяхното благоприятно 

състояние. Директивата посочва отговорността на държавите да съхранят прироритетни 

природни местообитания в тяхното естествено състояние. Тези местообитания трябва 

да се опазват в рамките на единна екологична мрежа, като се обявяват за специални 

защитени територии и се изготвят и прилагат планове за тяхното управление.  

 Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици - най-старата европейска 

природозащитна директива. Изисква мерки за опазване, поддържане и възстановяване 

на необходимите по разнообразие и площ местообитания за всички видове птици. 

• Решение № 122 на Министерски съвет от 2 март 2007 г. (ДВ, бр.21 от 2007 г.), за 

приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на 

защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

• Заповед № РД-763 от 28 октомври 2008 г. за обявяване на защитена зона „Витоша“ 

с идентификационен код BG0000113, с обща площ 271 021,062 дка за опазване на 

дивите птици 

 

 Други Европейски Директиви със значение за Природен парк „Витоша“: 

 Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС 

Тази Директива е началото на фундаментална реформа в управлението на водите 

и законодателството на Общността и кандидатстващите за членство в ЕС страни. Тя има 

практическо значение за водната индустрия, бизнеса, земеделието, местните 

специалисти, нестопанските организации и т.н. Устойчивото използване на водите и 

опазването на екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата „рамка” от 

общи подходи, задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки.  

 

 Международни конвенции по които РБългария е страна 

 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса 

на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда – 

приета в Орхус, Дания  на 25-ти юни 1998 година.  

 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство – приета 

на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, 

наука и култура на своята седемнадесета сесия, проведена в Париж от 17 октомври до 

21 ноември 1972 г.  

 Конвенция  за опазване на нематериалното културно наследство – приета в 

Париж на 17.10.2003 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО на своята 32-а сесия. 

 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство 

(ревизирана) и Обяснителен доклад - Европейската конвенция за опазване на 

археологическото наследство е ратифицирана със закон, приета от 36-то Народно 

събрание на 1.04.1993г. в в сила от 25.05.1995г. Обнародвана е в ДВ. бр.70 от 

10.08.2004г.  

 Конвенция за биологичното разнообразие – Подписана в Рио де Жанейро на 

05.06.1992 г. Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-о Народно събрание на 

29.02.1996 г. - ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.  

 Европейска  Конвенция за  ландшафта - подписана от министрите на 18 

европейски страни, в това число и България, 2000 г. във Флоренция. Ратифицирана със 

закон, приет от 39-то Народно събрание на 13 октомври 2004 г., ДВ, бр.94 от 2004 г. в 

сила за Р България от 1 март, 2005 г., обн.ДВ, бр.22 от 15 март 2005 г.  
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 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания /Бернска конвенция/ - приета 1972 г. от Съвета на Европа,    

ратифицирана от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г.- ДВ, 

бр.13 от 1991 г., в сила за РБългария от 01.05.1991  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ - 

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 

от 3.08.1999 г.  

 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора CITES/Вашингтонска конвенция/. Международно споразумение за 

опазване на дивата природа, което има за цел да предотврати изчезването на видове в 

резултат на търговията с тях. Подписана е във Вашингтон, САЩ през 1973 г. Влиза в 

сила на 01.07.1975 г. За България влиза в сила от 1991 г., с обнародван текст  в ДВ, бр.6 

от 1992 г.  

 Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата - 

Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-то Народно събрание/16.03.1995 г.- 

ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. в сила от 10.08.1995 г.   

 

Посочените национални закони, наредби и нормативни документи, европейски 

директиви и международни конвенции, са отправните точки при определянето на 

дългосрочните (главните) цели и приоритети за Природния парк, които ще залегнат 

в  Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша” за периода 2015-2024 г. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 са приложени документи по т.0.1.1.4.: Утвърдено Задание за актуализация на 

План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г.; по т. 0.1.1.5. Други документи 

и съгласувания  включваща Заповеди за обявяване, промени в границите и площите и 

прекатегоризиране на защитената територия, решение на МС № 122 от 2 март 2007 г. (ДВ, бр.21 от 

2007 г.), за приемане на списъци на защитените зони, заповед за обявяване на ЗЗ „Витоша“ за птиците и 

Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ. 

 

0.1.2. Настъпили след 2005 година промени, свързани с територията на ПП 

„Витоша“ 

 

0.1.2.1.  Промени на територията на ПП „Витоша“ след 2005 г. 

 

  Промени в горските и земеделски територии, картиране и оценка на биологичното и 

ландшафтно разнообразие, пътната и техническа инфраструктура, мрежата от 

туристически маршрути и информационната система на Парка, актуално състояние на 

сградния фонд, собственост и други данни за постигане през периода на действие на 

АПУ на ефективно управление на ПП „Витоша“; 

  През разглеждания период 2005-2014 г. са настъпили значителни промени по 

здравословното състояние на дървесната растителност – загуба на природно смърчово 

местообитание (9410 по ЗБР); 

  Влязла в сила Кадастрална карта на ПП „Витоша“ за площите от Столична община, 

попадащи на територията на Парка, одобрена по землища със Заповеди РД-18-

41/21.07.2011 г.; РД-18-42/21.07.2011г.; РД-18-43/21.07.2011г.; РД-18-44/21.07.2011г.; 

РД-18-45/21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която определя нов ЦМТ 

  Процедура от 2003 г., прекратена със заповед на МОСВ през 2012 г., по уточняване 

границите на ПП „Витоша“, с оглед навлизане на застроени поземлени имоти, 

урбанизирани територии с околовръстни полигони и регулационни граници в ПП 

„Витоша“; 



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 

5 

  Заповед № РД 130 от 12.10.2015 г. на РИОСВ – Перник и Заповед № 84/06.10.2015 

г. на  ДПП „Витоша“ за определяне диференциране на пещерите съгласно режима на 

достъп;  

   Разработени Планове за управление на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ 

и Резерват „Торфено бранище“, 2015 г.; 

   

0.1.2.2. Реализирани проекти, планове и програми 

 

В АПУ са включени резултати от направен преглед на следните основни 

източници: 

– Предоставена информация от Възложителя Дирекция на ПП „Витоша“ съгласно 

писма за искане на базова информация от Изпълнителя „Пролес инженеринг“ООД и 

Приемо-предавателни протоколи от № 1 до номер № 4 вкл. с информация от Дирекция 

на ПП „Витоша“ – съдържащи базова информация от свързани проекти с 

„Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 

2024 г.“; 

– Предоставена информация от  Дирекция „Национална служба за защита на 

природата“ – МОСВ,  чрез ДПП „Витоша“ съгласно писма за искане от Възложителя 

ДПП „Витоша“; 

– Предоставени данни за проекти, планове, програми в резултат на искана 

информация от държавни национални, регионални, местни и общински администрации, 

неправителствени организации и др. съгласно писма от Изпълнителя „Пролес 

Инженеринг“ ООД съгласувано с  ДПП „Витоша“; 

– Отчети за дейността на Дирекцията на ПП „Витоша“ от 2004 г. до 2014 г. вкл.; 

– Набавена информация от публикувани проекти, научни трудове и публикации, 

планове, програми и инвестиционни предложения на официални сайтове на институции 

и организации; 

 

План‘2 прави преглед, оценка и отразяване по целесъобразност на всички 

реализирани проекти, планове и програми за целите на АПУ, съгласно Заданието. 

Основни проекти са: 

 Разработени и приети Лесоустройствени проекти за горите държавна собственост в 

ТП ДГС „София“, 2009 г. и на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, 2008 г.  

 Разработен е Лесоустройствен проект за горите собственост на Община „Столична“, 

2009 г; 

 В различните години са изработвани горскостопански програми за стопанисване и 

дърводобив в горите собственост на физически лица на територията на ПП „Витоша“, 

попадащи в землищата на с.Владая (3 бр), с. Рударци (3 бр) и с. Боснек (2 бр.) 

 Отразяване на Проект: „Определяне на благоприятно природозащитно състояние на 

природни местообитания и видове –Фаза I“. Необходимост от актуализация и 

отстраняване на неточности в ЦМТ, слоеве и картен материал;   

 Разработена е Географска информационна система на ПП „Витоша“, която следва с 

План‘2 да се актуализира с геобази данни; 

 Разработена „Специализирана карта на туристическата инфраструктура на 

територията на ПП“, 2014 г. – основа за актуализация и планиране в План‘2; 

 Воден баланс на територията на ПП „Витоша“, 2014 г. – включване на допълнителна 

информация от проучване за План‘2 съгласно промени в нормативната уредба; 
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 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“, 2014 г.; 

 Мониторинг на туристическия поток – осъществен целогодишен мониторинг на 

посещаемостта в ПП „Витоша“ проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.; 

 

Всички реализирани и текущи проекти, планове и програми са представени в т.1.6. 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ.  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Таблици и списъци, като приложение № 1.6.1. е представен 

„Анализ на изпълнението от Дирекция на ПП „Витоша“ на планираните програми, 

планове и проекти с План‘1“ и приложение № 1.6.2. „Справка реализиране на проекти с 

външно финансиране“. В т. 1.6. Съществуващи проектни разработки от АПУ и 

приложения №№1.6.1.,1.6.2. са посочени донорските програми, проектите и дейностите, 

възложителят, изпълнителят, година/период на изпълнение.  

 

0.1.2.3. Влезли в сила устройствени планове, одобрени доклади по екологични 

оценки и оценка за съвместимост и становища по екологична оценка и оценка за 

съвместимост, релевантни към територията на парка 

 

 През разглеждания период след приемане на План‘1 не са приети устройствени 

проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ);  

 Информация с Писмо изх. № 26-00-3/4/ от 23.03.2015 г. на РИОСВ-Перник относно 

процедирани преписки на територията на ПП „Витоша“ за съгласувани проекти с писма 

по чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони(Наредба за ОС, обн. ДВ, бр.73/2007 г. с Възложител: 

Дирекция на Природен парк „Витоша“ 

 Проект: Рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за четири 

каменни кариери на територията на Природен парк „Витоша“, Дейност 4, поддейност 

4.3 по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по управление на ПП „Витоша“, Договор 

№ DIR-5113326-С-010, 2013 г. с подобекти: 

• Подобект: Рекултивация на кариера „Кладница“, землище с.Кладница, 

община Перник – площ от 7.0 дка; 

• Подобект: Рекултивация на кариера „Селимица“, землище с.Рударцим 

община Перник – площ от 9.5 дка; 

• Подобект: Рекултивация на кариера „Церова поляна“, землище с.Рударци, 

община Перник – площ от 6.0 дка; 

• Рекултивация на кариера „Селимица - заслон“, землище с.Рударци, община 

Перник – площ от 18.0 дка; 

 Поддейност „Залесяване с горскоплодни фиданки“ включена в проект 

№510302011654 „Изпълнение на приоритетните дейности от плана за управление на 

Природен парк „Витоша-фаза 2“, съгласно Договор №5103020-С-001 за безмъзмездна 

финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ – землище на с. Горна Диканя, 

община Радомир; 

 Инвестиционни предложения – съгласувани с писма по чл.2, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони(Наредба за ОС, обн. ДВ, бр.73/2007 г. на други възложители: 
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• „Поставяне на временна постройка за съхранение на инвентар в имот 044006, 

с.Боснек, община Перник – площ от 2.178 дка, начин на трайно ползване: ливада; 

Възложител: Иван Илиев, гр.Перник; 

• „Рехабилитация на Път III-1003: Драгичево – Рударци – Кладница от км 0+000 до км 

9+200 =9+339.20“; Възложител: Агенция пътна инфраструктура, гр.София; 

• „Реконструкция, укрепване и преустройство на съществуваща вилна сграда в ПИ № 

012002, В М.Селимица, землище на с.Кладница, община Перник; Възложител: Елена 

Кифел, гр.София; 

• „Преустройство и смяна на предназначението на съществуващи две сгради от 

общежитие за работници и профилакториум в два апартаментни хотели в имот № 

000606 с площ от 5.548 дка и монтаж на модулна биологична пречиствателна станция в 

имот № 000615 с площ от 0.452 дка, землище с. Кладница, община Перник, център 

Селимица“; Възложител: „Интертрейд-3“ ООД, гр. София. Инвестиционното 

предложение е съгласувано с Решение №28-ПР/2010 г. на МОСВ за преценяване 

необходимостта от ОВОС. 

 

0.1.2.4. Резултати от извършени проучвания и научни наблюдения 

 

 В АПУ са отразени актуални резултати от извършени проучвания и научни 

наблюдения от експерти на ДПП „Витоша“ и екипи от научни работници, експерти от 

НПО и др. институции и организации през периода 2005-2014 г. финансирани от 

държавния бюджет, оперативни програми и др. донори;  

 В План‘2 са включени резултати от извършени проучвания и научни наблюдения 

през периода 2005-2014 г. и отразени в различните части и аспекти на структурата на 

АПУ;  

Описанието и оценката на резултатите от извършени проучвания и научни 

наблюдения е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ №1, Приложение №0.1.2.4.: „Преглед  и 

оценка на съществуващи източници на информация с отношение към  разработване на 

„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“ 

 

0.1.2.5. Промени в структурата и управлението 

 

 Промените в структурата на персонала на Дирекцията на ПП „Витоша“ след 

приемане на План‘1 са: 

• 2005 г. – 11.06.2009 г.- 17 щатни бройки; 

• 12.06.2009 г. – 19.11.2012 г.- 18 щатни бройки; 

• 21.11.2012 г. – 30.06.2014 г.- 19 щатни бройки; 

• 01.07.2014 г. – 30.09.2014 г. -20 щатни бройки; 

• 01.10.2014 г. – 30.06.2015 г. -21 щатни бройки; 

• 01.07.2015 г. – 2016 г.- 18 щатни бройки 

 Последна промяна в структурата на персонала е направена през м.юли, 2015 г. със 

Заповед на изпълнителния директор на ИАГ включваща  намаляване на 3 щатни бройки 

и преструктуриране на функции на 1 щатна бройка; 

 С оглед управлението на ПП „Витоша“ да съответства на по-високите изисквания 

при разработване на проектите финансирани по оперативните програми, включващи 

специфична отчетност, мерки за информация и публичност и правилно изразходване на 

средствата на ЕС и държавния бюджет, са направени промени в организацията на работа 
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на ДПП и броя на  персонала с привличане на експерти на граждански договори. Тези 

промени включват:  р-л на проект, координатор на проект, мониторинг и докладване, 

юристконсулт. Експерти от ДПП съвместяват работа по проекти и позиция в ЕУП; 

 Подготовка и планиране на проекти и дейности за програмен период 2014 – 2020 г. 

ДПП „Витоша“ е представила предложение за новия програмен период за утвърждаване 

от ИАГ; 

 Вътрешно-ведомствени промени   

 От м.май 2005 г. действа Правилник за устройството, функциите и дейността на 

Дирекцията на природен парк „Витоша“ към ИАГ-МЗХ, утвърден от Началника 

на НУГ-МЗГ в който са регламентирани всички задачи, взаимоотношения и 

финансиране. Към Дирекцията на ПП „Витоша“ следва да бъде създаден Консултативен 

съвет като помощен и координиращ орган.  

 От м.февруари, 2012 г. дейността на ДПП „Витоша“ е определена с  Устройствен 

правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“, в сила от 10.02.2012 г., 

издаден от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и 

храните, Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2014 г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016 г., изм. 

ДВ. бр.22 от 22 Март 2016 г. 

 

0.1.3. Необходимост от съвременно управление на ПП „Витоша“, съобразено с 

изискванията на европейското законодателство 

 

 Промени в Законовата и нормативна уредба свързана с приемането на РБългария в 

ЕС; 

 Финансиране на проекти и дейности по оперативни програми и други донори за 

изпълнение на План‘1 и подобряване управлението на ПП „Витоша“ за периода 2007-

2013 г.; 

  Подготовка и изпълнение на новите проекти за финансиране през програмен период 

2014 – 2020 г.;  

 Ефективно управление на защитената територия и като съществен елемент от 

Националната и Европейската екологична мрежа Натура 2000. Актуализираният план за 

управление на ПП „Витоша“ следва да отчита и значението, предмета и целите на 

опазване на Защитена зона „Витоша“ с идентификационен код  BG0000113.;  

 За съвременно управление на ПП „Витоша“ е необходима промяна на модела и 

структурата на управлението. 

 

 

0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН‘2 – УЧАСТНИЦИ, 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 

 

0.2.1. Процес на разработване 

 

 Процесът на разработване на План’2 следва поставените изисквания на 

Заданието за Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за 

периода 2015-2024 г., в съответствие с  видовете проучвания, характеристики, анализи и 

оценки по определени критерии и показатели, обхващащи периода на действие на 

План‘1; 

 План‘2 включва планиране съгласно постановките на Заданието за 

разработване на функционални зони, режими, норми, условия и препоръки за 



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 

9 

осъществяване на дейности за опазване на природния комплекс, ползване на ресурси и 

създаване на условия за отдих, спорт и туризъм;  

 Възложителят е предоставил на Изпълнителя всички налични планове и 

проекти, както и информация за изпълнението през ревизионният период, резултати от 

осъществени дейности за целите на План‘2 с изключение на следните проекти: 

 Проект: „Геодезическо заснемане на пещерата „Духлата“ с цел осигуряване на 

сигурността на посетителите“ - незавършен до етапа на представяне на АПУ за 

Обществено обсъждане; 

 Проект: „Лазерно заснемане на парка“ – не е възложен за изпълнение съгласно 

решение на АОП от 21.08.2013 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка; 

 Специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП „Витоша“ – не е 

възложен поради отсъствие на финансови средства; 

 За изпълнение на поставените цели процесът изисква създаване на условия 

от страна на Изпълнителят за участие на заинтересованите страни при обсъждане и 

вземане на важни решения свързани с управлението на Природен парк „Витоша“, 

включващ работни срещи, семинари и Обществено обсъждане, предхождано от „Дни на 

отворени врати“ в населените места от Прилежащите територии на ПП „Витоша“. 

 

0.2.2. Участници в процеса 

 

0.2.2.1. Екип от експерти за изпълнение на Договора 

 

В процеса на разработването на План‘2  вземат участие 46 експерти – 

интердисциплинарен състав от ключови и неключови експерти от различни области на 

науката и практиката, представители на научните и академични среди, специалисти от 

практиката по планиране и управление на защитени територии, осигуряващи изпълнение 

на всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана и оперативна 

организация на дейностите. 

 

Таблица №1: Списък на Екипа от експерти за изпълнение на План‘2 

№ Позиция/Име Дейност 

1 
Ключов експерт 1: Ръководител  Екип 
ланд.арх.Димитринка Берберова 

Ръководство на екипа, обобщаване на План‘2 
 

2 
Ключов експерт 2: Абиотични фактори 
проф.д-р Надка Игнатова 

Хидрохимия, замърсяване на водите, 
водопотребление, хидрохимичен мониторинг 

 докторант Панка Бабукова Климат 

 докторант геол. Георги Начев Геология 

 д-р Радостина Ризова-Джоза Геоморфология 

 доц.д-р Даниела Златунова Хидрология и хидрография 

 
доц.д-р Пламен Иванов 
д-р Любомир Кендеров 

Хидробиология 

 проф.д-р Росица Петрова Почви 

3 
Ключов експерт 3: Експерт „Гори“ 
инж. Антоний Стефанов 

 

 доц.д-р Стефан Стоянов 
Климатични промени, стъблен и 
дендрохронологичен анализ; здравословно 
състояние на растителноста 

 инж.Георги Налбантов 
Горска инвентаризация, база данни и 
програмно осигуряване 

 инж. Емилия Георгиева 
Горска инвентаризация за актуализация на 
горските територии и базата данни. 
Горскодървесна растителност и горско 
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№ Позиция/Име Дейност 

стопанство.  Ползване на недървесни продукти. 
Картиране за ЦМТ и ГИС-слоеве 

 
инж. Ивайло Йорданов 
 

Горска инвентаризация за актуализация на 
горските територии и базата данни  

 инж. Ангел Ненов 
Горска инвентаризация за актуализация на 
горските територии и базата  данни.  

 
инж. Станислав Стамов 
 

Горска инвентаризация  за актуализация на 
горските територии и базата данни.  

 
инж. Итил  Гадженаков  
 

Ловоустроител - Ловна фауна.  

 инж.Павел Панов Противопожарни дейности и устройство 

4 
Ключов експерт 4: Растителност и Флора 
   доц. д-р Александър Ташев 

 

 д-р Анна Гаврилова               
Природни местообитания и растителни 
съобщества 

 инж.Илия Петров 
Природни местообитания и растителни 
съобщества, ерозионни процеси 

 доц. д-р  Райна Начева Висши растения -  Мъхове 

 гл.ас.д-р Боряна Сиджимова Висша флора 

 Докторант Цветелина Ишева Водорасли 

 доц.д-р Добри Иванов Лишеи 

 доц.д-р Мелания Гьошева Гъби-Макромицети 

5 
Ключов експерт 5: Експерт Фауна    
   Зоолог Николай Караиванов 

Орнитофауна 

 д-р Огнян Тодоров Безгръбначна фауна 

 Доц.д-р Диана Кирин Риби 

 зоолог Красимир Дончев Земноводни и влечуги 

 Зоолог Георги Стоянов Птици 

 доц.д-р Ценка Часовникарова Хищници, дребни бозайници 

 гл.ас.д-р Христо Димитров Бозайници 

6 
 Ключов експерт 6: Културно наследство 
и социално - икономически аспекти 
икон. д-р  ф.н.  Мариана Драганова                         

 

 арх. Галина Пировска 
Недвижимо културно наследство в ПП и 
Прилежащите територии.  

  ист. Кета Мирчева 
Културно-историческо наследство  – 
нематериално културно наследство 

 арх.Мария Арабова- Бояджиева 
Селищна мрежа. Сгради, съоръжения, 
техническа инфраструктура. Собственост 

 ланд.арх.Пламен Ненов 
Туризъм, спорт, услуги, туристическа 
инфраструктура 

 д-р ланд.арх.Диана Малинова - Каратотева 
Актуализация на типология и структура на 
ландшафта от План’1.  

 Проф.д-р Екатерина Павлова Комплексен мониторинг 

 Доц.д-р Мариана Дончева - Бонева Състояние на компонентите на околната среда 

7 
Ключов експерт 7: Експерт по връзки с 
обществеността 
Веселина Паскова                           

 

 Ваня Бижева 
Експерт по връзки с обществеността.  Срещи 
със заинтересовани страни Подготовка на 
работни срещи и семинари. 

8 
Ключов експерт 8: Географски 
информационни системи (ГИС) 
инж. Вахрам  Алтунян                   

 

 инж. Мариан Николов Географска информационна система 

 инж.Николина Панова Картография и ГИС 
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0.2.2.2. Участници в процеса на разработване на План‘2 

 

 Разработването на План‘2 е със съдействието и участие на Възложителят на Плана за 

управление – Дирекция на ПП „Витоша“, Екип за управление на 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.“, Ръководството и експертите на ИАГ, 

представители на МЗХ, на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, 

Регионална дирекция по горите София, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, 

ръководства и представители на териториалните поделения – ТП ДГС „София“ и ТП 

ДЛС „Витошко-Студена“; ръководството и експерти от Дирекция „НСЗП“ – МОСВ, 

ръководството и експерти от РИОСВ-София и РИОСВ-Перник, ръководството и 

експерти от БДЗБР-Благоевград, БДДР-Плевен, Централна лаборатория- към ИАОС, УО 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.“– МОСВ, кметове, гл.архитекти и еколози от 

общинските администрации, представители на общинските съвети на общини Столична, 

Район „Витоша“, Район „Панчарево“, община Перник, Радомир, Самоков, Областни 

управители и експерти от Областна администрация София-град, Област София, област 

Перник, представители на научните и  академични среди, сдружения с нестопанска цел 

свързани с природозащитата и опазване на околната среда, регионалното развитие, 

туризма, зимни спортове, услуги, собственици на поземлени имоти, сгради и 

съоръжения, проектанти и др.  
 

Екипът на Изпълнителят е получил съдействие от участниците в процеса в следните 

аспекти: 

 Предоставяне от ДПП „Витоша“ на резултати от приключили и разработващи се 

паралелни проекти за територията на ПП „Витоша“ по проект „ Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк „Витоша“ – ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 Принос на Дирекция на ПП „Витоша“  в резултат на експертен опит в 

управлението на процеси и дейности на територията на ПП „Витоша“; 

 Прегледи и становища за приемане от ДПП и ЕУП на доклади, методики и отчети 

от проучвания и изследвания, разработени от Изпълнителя в процеса на разработване на 

Плана, в съответствие на правилата на ОП „Околна среда 2007-2013 г“; 

 Представяне на базова информация от Дирекция на ПП „Витоша“, ЮЗДП-ТП ДГС 

„София“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“, Дирекция „НСЗП“, РИОСВ-София, РИОСВ-

Перник, БД ЗБР-Благоевград, БД ДР-Плевен, Национална лаборатори-София към ИАОС 

– МОСВ, ОП „Управление на общински земи, гори и водни площи“ и др.необходима за 

План‘2; 

 Съдействие от страна на национални(МОСВ, МЗХ, ИАГ-МЗХ, МРРБ, АГКК-

МРРБ, МТ, МК, МЕ, МИ, ММС, МОН, МТС), регионални(БДЗБР-Благоевград и БДДР-

Плевен, РДГ-София, РДГ-Кюстендил) и местни институции(общински и районни 

администрации) за набиране на необходима допълнителна информация и данни, както и 

разработени и текущи планове, програми и проекти за територията на ПП и 

Прилежащите територии по оперативни програми, донорски проекти и финансирани от 

държавния бюджет; 

 Предоставяне от ръководствата на общинските администрации на виждания и 

предложения свързани с екологичното и  социално-икономическо развитие на 

общините, свързано с ПП „Витоша“; 

 Участия и внасяне на становища на представители от заинтересованите  

институции и организации в работни срещи на експертно ниво и семинари с участие на 

Общественият Консултативен съвет към ДПП „Витоша“ при обсъждане на основни 

раздели и части от План‘2. 
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0.2.2.3. Участие на заинтересовани страни 

 

В процеса на разработване на Плана е осигурена процедура и възможност за активно 

участие на широк кръг заинтересовани страни: Национални държавни/ИАГ-МЗХ, 

МОСВ-Д „НСЗП“, ИАОС-МОСВ, МРРБ, МК-НИНКН, МТСП, МТ, академични и 

научни среди – ЛТУ, СУ „Св.Климент Охридски“, Национална спортна академия(НСА), 

Югозападен университет „Неофит Рилски“-Благоевград(ЮЗУ), Аграрен университет-

Пловдив(АУ), ИГ-БАН, ИБРЕИ-БАН, НПМ-БАН, НАИМ-БАН, регионални и местни 

институции и поделения на БДЗБР-Благоевград и БДДР-Плевен - МОСВ, РИОСВ-

София, РИОСВ-Перник -МОСВ, ИАОС-МОСВ, ЮЗДП - МЗХ, РДГ-София, РДГ-

Кюстендил, ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“, Областни администрации-

София-град, София-област, област Перник,  Общински администрации и представители 

на общински съвети на общини Столична, Район „Витоша“, Район „Панчарево“, община 

Перник, Радомир, Самоков, кметове и кметски наместници на селищата в прилежащите 

на ПП  територии, Сдружения с нестопанска цел – БТС-Централно ръководство, 

Туристически дружества от района на ПП, Български Червен кръст -  Планинска 

спасителна служба, представители на съюзи и камари, екологични, природозащитни, за 

регионално развитие неправителствени организации, експерти на проектантски и 

строителни фирми и представители на бизнес среди, свързани с екотуризма, ски-спорта, 

спортни федерации и клубове, хижари  и собственици и ползватели на територията на 

ПП „Витоша“ и др. 

 

Форми на участие 

 Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани 

страни; 

 Срещи и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси от 

заинтересовани страни; 

 Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане на резултати от 

раздели и части от План‘2; 

 Ползване от заинтересовани страни на актуална информация предоставена на 

сайта www.pu-vitosha.com на План‘2 от Изпълнителя, с възможност за задаване на 

въпроси и получаване на отговори; 

 

0.2.3. Изисквания към участниците за разработване на План‘2 

 

 Отговорностите за процеса на разработване, спазване на план-графика за поетапно 

изпълнение на поръчката и качеството на План‘2 са на Ръководителят на Екипа на 

Изпълнителя; 

 План‘2 се разработва съгласно структурата определена от утвърденото Задание от 

министъра на околната среда и водите, съдържанието на План‘2, формата на 

представяне, обсъждането на определени етапи и съгласувания на експертно ниво и със 

заинтересованите страни, следват поставените от Заданието изисквания; 

 Задължение на Изпълнителят е организиране на Обществено обсъждане на Проекта 

на Плана за управление в съответствие с чл.12 (4) от Наредбата за разработване на 

планове за управление на защитени територии; 

 Изпълнителят е инициирал и други срещи извън изискващите се от Заданието за 

Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ за обсъждане на конкретни теми и уточняване на 

елементи от планирането в План‘2 
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0.2.4. Етапи и обществени обсъждания при изготвяне на План‘2 

 

Процесът на разработване на Плана  включва, съгласно утвърденото Задание, следните 

четири етапа в срока на разработване на АПУ: 

 

Първи етап:  

 Представяне на процеса на изготвяне на План`2 пред местните власти и общности;  

 Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация;  

 Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в заданието;  

 Предлагане на моделните видове за мониторинг;  

 Представяне от Изпълнителя на подробни отчети за възложените задачи;  

 

Втори етап:  

 Подготовка на проект на Части 1 и 2 на План`2;  

 Организиране на работни срещи/семинари за представяне на Части 1 и 2;  

 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите  

 

Трети етап:  

 Подготовка на проект на Части 3, 4 и 5 на План`2;  

 Организиране на семинар за обсъждане на Части 3, 4 и 5 от актуализирания План за 

управление;  

 Организиране на семинар за представяне на цялостния План`2 ;  

 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите;  

 

Четвърти етап:  

 Организиране на официално обществено обсъждане на План`2;  

 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите;  

 Внасяне на Проекта на План`2 пред Възложителя.  

 

С цел обсъждане и приемане на резултатите от изпълнението на дейността, 

Изпълнителят  организира, съгласувано с Възложителя, следните работни срещи:  

o Една двудневна среща – след разработване на темите от т.1.8 до 1.11 част 

Характеристика на абиотичните фактори;  

o Една двудневна среща - след разработване на темите от т. 1.12 до т. 1.15 включително 

(раздел Биологична характеристика);  

o Две двудневни срещи:  

- Първа - след разработване на темите от т. 1.16 до т. 1.20 включително (раздел 

Културна и социално- икономическа характеристика);  

- Втора - след разработване на темите от т. 1.21 до т. 1.24 включително (раздел Първа 

оценка);  

– Три двудневни срещи:  

- Първа - след разработване на темите от т. 2.1 до т. 2.5 включително от раздел Втора 

оценка  

- Втора - след разработване на темите от т. 3.1 до т. 3.3 включително от раздел 

Зониране, режими, условия, норми и препоръки за осъществяване на дейности;  

- Трета - след разработване на темите от т. 4.1 до т. 5.1 включително от раздел 

Оперативни задачи и предписания за ползване и част Преглед и изпълнение на целите и 

задачите.  

В работните срещи и семинарите организирани от Изпълнителя участват представители 

на ДПП „Витоша”, Дирекция „НСЗП” на МОСВ, РИОСВ- София и РИОСВ-Перник 
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ИАГ-МЗХ, ЮЗДП, РДГ София и РДГ-Кюстендил, ТП ДГС „София“, ТП ДЛС 

„Витошко-Студена“, Екипа за управление на проекта и експерти от ДПП „Витоша“, 

членовете на Обществения консултативен съвет към ДПП, представители на 

заинтересовани администрации, научни среди, спортни федерации, собственици и 

ползватели, НПО и др. В Програмите на работните срещи и семинари участват 

ключовите и неключовите експерти на Изпълнителя, които представят резултатите от 

проучванията, оценките и планирането от План‘2. Работните срещи се организират в 

района на ПП „Витоша“ от Изпълнителят. 

 

 

0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

0.3.1. Предназначението на План'2 като инструмент за постигане на главните цели 

 

Предназначението на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. е да 

бъде инструмент за управление на Природния парк за 10 г. период на основата на 

актуализирани /нови данни чрез: 

 Интегриране на всички бази данни  в нов Цифров модел на територията и 

Географска информационна система на горските и безлесни територии, техническа и 

туристическа инфраструктура; 

 Отразява социално-икономическото и екологично развитие на общините в района на  

Природния парк; 

 Планът е средство за Дирекцията на ПП „Витоша“ за управление и реализиране на 

дефинираните нови средносрочни и потвърждаване на дългосрочните цели. 

 

0.3.1.1. Постигане чрез План‘2 на главните цели със съвременни методи и средства  

 

  Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във функционалните 

зони, режими и норми; 

  Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи екосистемния подход 

и  процес на управление на Природния парк и прилежащите му територии; 

  Включване на нови и неизпълнени от План‘1 целесъобразни проекти; 

  Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност на включените 

проекти, за преодоляване на ограниченията и заплахите;  

  Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет и 

административните структури на Природния парк; 
 

0.3.2. Особености на План'2 

 

 Актуализиране и надграждане на цялата информация от План’1 и допълнително 

събраната в периода на неговото действие, отразяване на тенденциите и 

ограничителните фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от него.  

 План‘2, съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени 

територии (НРПУЗТ) е „нов план“ разработен за реализиране дългосрочните цели на 

управлението на Природния парк, което определя възможности за дългосрочна визия за 

бъдещето му; 

 Особеност на План’2 е направената актуализация и частична инвентаризация на 

горските  територии в границите на ПП „Витоша“, на основата на извършена през 2008-
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2009 г. подробна инвентаризация на двете държавни стопанства: ДГС „София“ и ДЛС 

„Витошко-Студена“ – ТП на ЮЗДП, гр.Благоевград. 

 Цифровият модел на горските територии на ПП „Витоша“ за План‘2 е разработен на 

основата на  разработените ЦМ за инвентаризациите на двете ТП – ДГС „София“ и ДЛС 

„Витошко-Студена“ слой „ЛЕСО“ и извършените частични инвентаризации, с отразени 

промени в собствеността, в границите предоставени от Възложителя.   

 Анализи и оценки на екологичното състояние, социално-икономическото развитие и 

планиране на зони и режими, дейности и мерки за опазване и възстановяване на 

местообитания и видове са направени на база на резултатите от извършени за парка 

проучвания през последните години (данните /резултатите/ - предоставени от 

Възложителя), както и на база на собствени проучвания направени през пролетта-лятото 

на 2015 г.  

 Преработване и допълване на данните от приключилия национален проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на местообитания и 

видове“(Натура 2000), резултатите от който за територията на ПП „Витоша“са непълни. 

Необходимостта е в съответствие с изпълнение на поставеното изискване на Заданието 

за отразяване  на готовият проект в План’2; 

  Реализирането на  осигурена от Екипа качествена и достатъчна публична 

информация по готови раздели и части на План‘2, представена на работни срещи на 

експертно ниво, семинари с представители на ОКС и др. заинтересовани страни за 

дискусия и механизъм чрез публикуване в сайта на ПУ за оперативно ангажиране на 

Обществеността в разработването на ПУ и бъдещото управление на ПП; 

 Съществен нов момент за периода на разработване на План’2 е да не се допуска  

извършване на дейности припокриващи вече финансирани или текущи  дейности и 

проекти. В тази връзка, са проучени голям обем завършени, текущи и планирани 

проекти по действащи в Република България проекти по Оперативни програми и други 

донори, както и проекти финансирани от държавния бюджет, пряко или косвено 

свързани с ПП „Витоша”.  

 Особеност на План‘2 е необходимостта от отразяване на базата данни от 

разработените  проекти и дейности по Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по 

устойчиво управление на Природен парк Витоша“ финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2023 г.“ и др. проекти изпълнени от ДПП през периода на действие 

на План’1, подпомагащи процеса на актуализация с План‘2; 

 Отчитане на необходимостта за партньорства и балансиране на интересите и 

развитието на общините в района на Природния парк „Витоша“, необходимостта да се 

идентифицират виждания и инвестиционни намерения на общините и другите 

собственици в границите на ПП и Прилежащите територии за важни екологични и 

социално-икономически проекти с отношение и връзка с ПП „Витоша“. Програмите и 

проектите заложени с План‘2 са база за финансиране през новия програмен период 

2014-2020 г.; 

 Осигуряване на връзка на План‘2 с плана за управление (ПУ) на двата резервата (Р), 

чието разработване се извършва паралелно (бенефициент РИОСВ София). 
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ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.0.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 

 

1.0.1. Местоположение 

  

Природен парк „Витоша“ заема 271.052 кв.км. площ в Югозападна България и 

централно местоположение на Балканския полуостров. Паркът е първият обявен за 

защитена територия  „национален парк“ у нас и на Балканския полуостров, което му 

определя водещо  място в природозащитата  на национално и международно ниво. 

Според физико-географското райониране на България Витоша е част от Краищенско-

Витошката подобласт на Краищенско-Средногорската област. Тази област е част от 

една обширна зона с разнообразен планинско-котловинен и равнинен релеф, 

разположена между планинските системи на Стара планина от север и Рило-Родопския 

масив от юг. Краищенско-Витошката подобласт обхваща западната част на областта и 

се простира между българо-сръбската граница и главното било на Ихтиманска Средна 

гора. Релефът ù представлява сложна и пъстра мозайка от планини и котловини. Сред 

тях рязко се откроява със своята височина стройният купол на Витоша с най-високата си 

точка – Черни връх (2290 м). 

Планината е свързана орографски с четири значително по-ниски планини – на 

северозапад чрез Владайската седловина (860 м н.в.) с Люлин (с връх Дупевица, 1256 

м), на югоизток чрез Егуло-Палакарийската седловина (1195 м н.в.) с Плана (с връх 

Манастирище, 1338 м), на юг седловината Бука преслап (1092 м н.в.) осъществява 

връзката ù с Верила (с връх Голям Дебелец, 1415 м) и на югозапад ниската Боснешка 

седловина (935 м н.в.) я свързва с планината Голо бърдо (с връх Ветрушка, 1158 м). 

Витоша е ограничена и от три котловини. На север се намира най-обширната от тях 

– Софийската, със средна надморска височина 550 метра. На запад е хълмистата 

Пернишка котловина (700 м), а на юг се разполага Самоковската котловина (900 м). 

Северозападната част на котловината, опираща до южните склонове на Витоша, е 

известна под името Палакария. 

 
Към План‘2, след „Съдържание“ е включено Приложение -1: Обзорна карта на ПП „Витоша“ в М 

1:1600 000 

 

1.0.2. Граници 

 

Границите в геодезически координати (система UTM) в Координатен регистър на 

границите на Природния парк са предоставени от Дирекция „ПП “Витоша”“- ИАГ. По 

същия начин в геодезически координати (UTM) са предоставени също и всички 

вътрешни граници, линейни обекти, в т.ч. границите на Биосферен резерват „Бистришко 

бранище“ и Резерват „Торфено бранище“.  

Заповед №1075 от 23.11.1981 г на КОПС и Заповед №82 от 08.02.1991 г на МОС 

определят днешните граници на ПП „Витоша”. През 2004 г, те са допълнени със 

Заповед № РД-179 от 01.03.2004 г на МОСВ, която определя точните координати на 

границата в частта попадаща в Столична община. Според нея, площта на Парка е 27 

079.114 ха. 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №7 са приложени на USB Flash памет списъци на границите в геодезически 

координати (система UTM) в Координатен регистър на точките, съставящи границата на ПП 

„Витоша“ и границите на намиращите се в него резервати „Бистришко бранище” и „Торфено 

бранище”, съгласно заповедите за обявяването им и разработените за тях планове за управление (2015 г.).  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 са приложени копия от заповедите за обявяване, прекатегоризиране и промени на 

границите на ПП. 

 

 
1.1. ПЛОЩ НА ПП  И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗАЩИТЕНИ 
ТЕРИТОРИИ 

 Площта на Парка е претърпяла множество промени в исторически аспект, 

нормативно описани в редица заповеди (т.1.3.). В Таблица № 2 са показани площите на 

Парка,  резерватите и природната забележителност от последните актуални заповеди и 

от актуалните цифрови модели (*zem и *cad - файлове).  

 

1.1.1. Площ на ПП „Витоша”, на включените в него резерватни територии и 

природна забележителност съгласно ЦМТ от План‘2 

 

Таблица №2: Площ на ПП „Витоша“ и включените в него защитени територии 

запазващи статута си 

№  

по 

ред 

Категория и 

наименование на 

защитена 

територия 

Заповед 

/последна/ 

Площ по 

заповед 

/ха/  

Площ 

по ЦМ 

2005 г. 

/ха/  

Площ по 

ЦМ и 

План‘21 

г. /ха/  

Разлика  

спрямо 

заповед

та /ха/ 

1 ПП  "ВИТОША" 

Заповед № 82/1991г. 

на министъра на 

околната среда 
27079.1  27083.92 27105,2  +25,3 

2 

БИОСФ. РЕЗЕРВАТ                                                      

"БИСТРИШКО 

БРАНИЩЕ"    

Заповед №66 от 

25.01.1991 г на МОС, 

ДВ бр.14/1991г 
1061,6  - 1061,7 +0,1  

3 

РЕЗЕРВАТ 

"ТОРФЕНО 

БРАНИЩЕ" 

Заповед  № 18- 

13909/12.11.2014 г 
785.4 - 786,6 +1,2 

4 ПЗ „ДУХЛАТА“ 

Заповед № 2810 от 

10.10.1962 г., ДВ., 

бр.56/1963 г. 
50.0 - 50.0 - 

Източник на информация: 
1 Граници предоставени от Възложителя с Протокол от 01.04.2015 г., в UTM координати, Зона  

№35. Същите са и граница на Парка установени с План‘2, както и с ПУ на двата резервата от 2015 г. 
2  В тези граници на ПП „Витоша“, влиза  с.Чуйпетлово. 

 

Разликите в площта на ПП „Витоша“ по заповед и площите получени в резултат на 

изчисления на база актуалния цифров модел от План‘2 се дължат на по-точното картиране 

извършено с инвентаризацията на горските територии през 2008-2009 година. Уточнени  и 

съгласувани с МОСВ, външните граници описани в Координатен регистър са 

предоставени на Изпълнителя с Протокол от 01.04.2015 г от Възложителя – ДПП 

„Витоша“. В резултат на така направените изчисления (външната  граница включва 2 бр. 

ЦМ – слой „ЛЕСО“, разработени за ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“), 

съгласно новият цифров модел, площта на ПП „Витоша“ по План‘2  е 27 105,2 ха. Трябва 

да се има предвид и още една причина за разликите в площите на обектите преди 

(заповедите от 1991 год), в сравнение с тези, които се изчисляват в цифровите модели при 

инвентаризациите от 2008, 2009 и 2015 г. Първите са изчислявани при модели 
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разработвани в координатна система от 1970 година, докато сегашните цифрови модели 

са в UTM система. 

 
Фигура № 1: Процентно съотношение на площите в ПП „Витоша“ и включените в границите му 
резерватни територии и техния статут определен от ЗЗТ. 

 Източник на информация: ЦМТ от План‘2. 
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 e приложена карта №2 „Карта на  съществуващото териториално 

разпределение на ПП „Витоша“ в М 1:10 000, която съдържа: кадастралните единници от кадастралната 

карта на Витоша по землища /КВС по землища и съвместен Лесослой; техническа инфраструктура; 

туристическата инфраструктура; сгради, заслони и други елементи, съществуващи на терена към 

настоящия момент, както и всички географски и релефни характеристики (хоризонтали и топонимия — 

имена на местности, върхове, реки, населени места, хижи и почивни станции, заслони). 

1.2. ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ПАРКА 

1.2.1. Видове територии 

 

След актуализацията на ЦМТ и инвентаризацията на площите в ПП „Витоша“, съгласно 

чл.7  и чл. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в сила 31.03.2001 г., обн. ДВ. 

бр.1 от 02.01.2001 г., посл.изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., териториите в Парка се 

разпределят по предназначение, както следва: 

 
Таблица №3: Площ на ПП „Витоша“ по вид територия, съгласно Кадастъра / КВС* 

Вид територия брой имоти площ [ха] % 

Урбанизирани територии 334,0 46,3 0,1 

Горски територии 11792,0 21533,5 79,5 

Защитени територии (природни резервати) 6,0 1848,3 6,8 

Нарушени територии за възстановяване 4,0 3,1 0,0 

Територии заети от води и водни обекти   162,0 123,1 0,5 

Земеделски територии    6655,0 3528,6 13,0 

Територии на транспорта  101,0 22,3 0,1 

Общо 19054,0 27105,2 100,0 

Източник на информация: 

* В КВС / Кадастъра вида територия „Защитена територия“ не е индивидуализирана и фактически 

същите там са маркирани като „Горски територии“ (на основание. чл.7 (2) от ЗУТ). 

 

 

 

2,9% 3,9%

93%

Р "Торфено 

бранище"

Р "Бистришко 

бранище"

ПП "ВИТОША"
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Фигура №2: Площ на ПП „Витоша“ по вид територия съгласно КВС / Кадастър в %, 

като залесена и безлесна 

       

Съгласно чл.7 (2) от ЗУТ, територии с предназначение земеделски, горски или 
урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени 
територии, определени със закон. По начин на трайно ползване, разпределението на 
общата площ е показано в Таблица №4. 

Таблица №4:  Разпределение на площта на ПП «Витоша» по начин на трайно ползване 

от КВС/Кадастър 
Територии по начин на трайно ползване /НТП/ Брой имоти Площ /ха/ 

Алеи 2 0.7 
Водни течения 90 89.5 
Водоеми 1 0.0 
Вътрешни реки 60 18.8 
Голини 170 82.0 
Гори в земеделски земи 6 1.1 
Горски ливади 313 265.9 
Горски ниви 106 34.4 
Горски пасища 220 621.3 
Горски пътища 296 139.5 
Гранични реки 1 0.1 
Гробища 4 1.3 
Дворни места на гор.стоп. 1 0.3 
Дворни места на горското стопанство, животн.ферми 11 4.3 
Дерета 57 28.3 
Дерета, оврази, ями 46 42.8 
Детски лагери 2 1.1 
Дивечови ниви 119 24.3 
Друг вид терени със селищен характер 41 4.2 
Други жилищни терени 3 0.3 
Други недървопроизв. горски територии 216 110.0 
Други недървопроизводителни горски площи 33 31.7 
Терени без определено стопанско предназначение 1 0.6 
Други територии заети от селско стопанство 61 52.1 
Други територии заети от селското стопанство 21 2.7 
Други територии на гор.стоп. 73 22.8 
Други територии на междуселищна пътна трансп.мрежа 2 1.4 
Други територии на транспорта 9 0.9 
Други туристически бази 1 0.0 
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Територии по начин на трайно ползване /НТП/ Брой имоти Площ /ха/ 
Дървопроизводителни горски площи 983 5135.9 
Езера 2 0.8 
Електропроводи и съоръжения към тях 9 0.2 
Естествени ливади 1342 440.5 
Жилищни територии 54 3.8 
За друг вид естествен ресурс за превантивна защита 1 0.8 
Залесени горски територии 1850 7986.7 
Залесени ниви 2521 539.1 
Залесени пасища 573 536.8 
Иглолистни дървесни видове 230 394.3 
Извънселищни паркове и лесопаркове 11 1.7 
Изкуствени водни басейни 1 0.0 
Изоставени естествени ливади 235 111.2 
Изоставени орни земи 271 114.2 
Изоставени територии за трайни насаждения 2 1.2 
Използвани естествени ливади 7 1.0 
Индивидуално застрояване 66 6.4 
Исторически местности/места/ 1 0.3 
Исторически паметници и места 1 0.2 
Кариери за пясък,чакъл и глини за стр.керамика 1 1.0 
Мери 1 0.0 
Местни пътища 49 9.0 
Морени 3 9.2 
Мотели 1 0.9 
Недвижими архитектурни строителни паметници на културата 1 0.8 
Недефиниран начин на трайно ползване 8 0.3 
Недървопроизводителни горски площи 3 1.4 
Незалесени горски територии,подлежащи-залесяване 22 1.0 
Нелесопригодни голини 5 1.8 
Нелесопригодни площи-дървесна,храст. растителност 86 680.4 
Ниви /Орни земи/ 3192 1053.7 
Обработваеми горски площи 1 0.0 
Оврази и промойни 1 0.1 
Овцеферми 4 0.6 
Паркинги 2 0.3 
Пасища с храсти 14 5.8 
Пасища, мери 777 1348.2 
Полски пътища 369 70.0 
Поляни 1829 669.6 
Почивни домове 1 0.2 
Природни забележителности 3 48.2 
Прокари 5 3.9 
Просеки 87 45.5 
Пустеещи необработваеми земи 2 1.4 
Пътища II клас 3 1.7 
Пътища III клас 2 0.2 
Пътища IV клас 18 7.0 
Пътнически въжени линии 11 2.8 
Пясъци 56 23.1 
Резервати 5 1841.7 
Сечища 3 5.2 
Сипеи 1 0.1 
Скали 111 86.6 
Скални образувания 12 10.7 
Ски-писти 4 3.0 
Складове на горското стопанство 1 0.4 
Складови терени 1 0.0 
Стопански дворове 9 3.3 
Табани 1 0.2 
Тер.заети от нас.места извън регулация 7 0.2 
Терени на обществени сгради и центрове 70 24.7 
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Територии по начин на трайно ползване /НТП/ Брой имоти Площ /ха/ 
Територии за нуждите на горското стопанство 95 534.1 
Територии за обслужване на горското стопанство 135 181.6 
Територии заети от водни площи и течения 1 0.1 
Територии заети от населени места 22 2.3 
Територии на водностопански, хидромелиоративни съоражения 2 0.5 
Територии на озеленяване и спорт на открито 4 0.9 
Територии заети от скали и пясъци 5 4.3 
Територии,заети от открити рудници за добив руди 1 0.0 
Територии,заети от улична мрежа 16 1.3 
Територии-зелени площи-широко обществено ползване 1 0.2 
Територии-открити рудници за добив на въглища 3 3.1 
Туристически бази 25 21.8 
Туристически хижи 2 1.3 
Улици 16 0.6 
Храсти 114 191.9 
Широколистни дървесни видове 1700 3339.4 
Язовирни езера 2 0.0 
Терени на градско и крайградско движение 2 0.1 
ОБЩО 19054 27105.2 

Графичното представяне на териториите по начин на трайно ползване и по видове 

собственост е направено по землища и е представено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4-1 към ПУ.  

 

На база на извършената през 2008 г. инвентаризация на  горските територии (ГТ) на 

двете ТП към ЮЗДП - ДГС „София“ и ДДС „Витошко-Студена“, е направено ново 

разпределение на горските територии във всяко от тях (Таблица №5). 

 

Таблица №5: Разпределение на площите, на горските територии в Парка и 

процентното им съотношение, по паркови териториални единици за стопанисване 

(съгласно инвентаризациите от 2008/9 год. на двете ТП)  

№ 

Паркови територ. 

единици за 

стопанисване на 

горските територии 

/по инвентаризация/ 

Обща площ Залесена площ Незалесена площ 

в ха 

в % от 

площта 

на 

парка 

в ха 

в % от 

залес. 

площ 

в ха 

в % от 

незалес. 

площ 

1. ТП ДГС София  9172,2 42,2 7045,6 45,3 2126,6 34,4 

2. 

ТП ДЛС Витошко-

Студена 12563,5 57,8 8512,2 54,7 4051,3 65,6 

Общо за ПП „Витоша“ 21735,7 100,0 15557,8 100,0 6177,9 100,0 

 

Фигура №3: Процентно разпределение на горските територии в ПП „Витоша“ по 

териториални единици 

 

Източник на информация:  

ЦМТ от План‘2. 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №4 са представени в табличен и графичен вид площите в Парка по предназначение и 

начин на трайно ползване и вид собственост с процентни съотношения между тях по области, по общини 

и землища.  

 

1.2.2. Административна принадлежност 

 

По отношение на административното деление на Република България, ПП „Витоша“ 

попада в 3 области: София – град, Област София и Област Перник, които са  културни и 

икономически центрове с изградена социална и техническа инфраструктура.  

В Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 год, 

София град, Област София и Област Перник, на чиито територии се намира ПП 

„Витоша“, попадат в Югозападен район към Районите на ниво 2 (NUTS 2).  
В йерархичната система на градовете-центрове, София като столица на Р България с 

нейния агломерационен ареал, доминиращ като пространство и влияние е от 1-во 
йерархично ниво. Гр. Перник се намира в 3-то йерархично ниво „Средно-големи 
градове“ 

В следващата таблица са посочени землищата с територии в ПП, съгласно кадастъра 
/КВС.  
 
Таблица № 6:  
Площ на ПП „Витоша“ по населени места, съгласно Кадастралните им карти /КВС 

Община 

 

 

 

Землище 

 

 

 

Брой 

имоти 

 

 

Площ  

План‘2 

2015 г 

[ха] 

 

% 

 

 

 

Площ по 

План‘1 

2005 г 

[ха] 

Разлика 

+/- 

спрямо 

План'1 

[ха] 

общ. Перник с.Боснек 2652 3297,4 12,2 1910,8 - 

  с.Кладница 4688 2875,5 10,6 1069,9 - 

  с.Рударци 94 442,8 1,6 442,1 - 

  с.Чуйпетлово 946 3029,6 11,2 3040,4 - 

 Бивше с.Крапец - - - 1381,6 - 

 Бивше с.Витошко - - - 1802,5 - 

общ. Перник - Общо   8380 9645,3 35,6 9647,3 -1,0 

общ. Радомир с.Горна Диканя 206 684,9 2,5 683,6  

общ. Радомир - Общо   206 684,9 2,5 683,6 +1,3 

общ. Самоков с.Ковачевци 12 4,2 0,02 - - 

  с.Ярлово 4290 4885,0 18,0 4877,6 - 

общ. Самоков - Общо   4302 4889,2 18,0 4877,6 +11,6 

общ. Столична гр.София 2154 5830.7 21,5 5824,7 +6,0 

 Кв.Княжево* - - - 187,6 - 

 Кв.Бояна* - - - 3819,2 - 

 Кв. Драгалевци* - - - 1296,0 - 

 Кв. Симеоново* - - - 521,8 - 

  с.Бистрица 1043 2367.0 8,7 2363,7 +3,3 

  с.Владая 1341 1255.6 4,6 1253,7 +1,9  

  с.Железница 1165 1825.5 6,7 1822,6 -+2,9 

  с.Мърчаево 463 607.0 2,2 606,0 1,0 

общ. Столична -Общo   6166 11885.8 43,9 11870,6 +15,1 

ОБЩО   19054 27105.2 100,0 27079,1 +26,1  

В т.ч. площ на 2-та резервата    

В т.ч.:„Бистришко бранище”  - 

В т.ч. „Торфено бранище” -    

1848.3 

1061.7 

786.6  

6,8 

 

 

1845,7 

1061,6 

785,4 

 

* За маркираните Райони на гр.София, в Кадастъра/КВС липсват данни за площите от тях, попадащи 

в ПП, а данните от 2005 г, са в т.ч. на общата площ на гр.София. 
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Разликите в площите се дължат на извършени междувременно изменения в 

землищните граници, на по-точното картиране с инвентаризацията от 2008 год на 

съставящите 2 бр. ТП  ДГС/ДЛС и респ. на ЦМ на териториите им, които обединени за 

целите на План‘2, в предоставените граници на Парка от 01.04.2015 г., съдържат 

новата площ от 27 105,2 ха. Съвременните по-точни методи и инструменти за работа и 

обработка на графичната информация, са по-прецизни и са основната причина за 

явилите се разлики. 

 
Фигура № 4: Процентно съотношение на площите в  ПП „Витоша“ по землища   

 
Източник на информация: ЦМТ от План‘2. 

 

Фигура №5: Процентно съотношение на площите в ПП „Витоша“ по общини 

 
Източник на информация: ЦМТ от План‘2. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №3 „Карта по вид на територията, фондова и 

административна принадлежност“ в М 1:50 000, с отразени административни граници – областни, 

общински, землищни (изобразени линейно и съобразени с условните знаци за оформяне на карти) и 

фондовата принадлежност (площно оцветена). Направени са диаграми, отразяващи процентно 

различната фондова и административна принадлежност, спрямо общата площ. 
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1.3. ЗАКОНОВ  СТАТУТ  

 

1.3.1. Исторически преглед на статута и предназначението на територията на ПП 

„Витоша”  

 

1.3.1.1. Режими и функции до обявяване на ЗТ и причини за настъпилите 

последващи промени в статута на територията 

 

- Първите документирани мерки за района на защитената територия са от края на 

ХІХ век. През 1893 г. Софийското окръжно управление издава заповеди с цел опазване 

на дивеча и борба с бракониерството, като се забранява лова на сърни, елени, кошути, 

диви кози, фазани и глухари на територията на Витоша и Софийски окръг.  

- С Указ № 66 от 14 март 1903 г. на княз Фердинанд се разпорежда частните имоти 

около Владайска река да бъдат отчуждени в полза на държавата, за да се запазят 

водите от замърсяване. Отчуждаването на тези имотите не  е изпълнено от страна на 

Софийската управа. 
- На 27 август 1895 г. се е състоял знаменитият поход на Алеко Константинов към 

Черни връх, който поставя началото на организирания туризъм в България. 

- В началото на 1926 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет 

от 13 март 1926 г., на основание  чл. 2 от Закона за горите и в съответствие с гл. VII 

от Закона за отчуждаване на недвижими имоти за държавна и обществена полза 

се провежда процедура по „отчуждаване“ в полза на държавата на планинските 

пасища-„яйлаци“, намиращи се във високите части на Витоша. Специална комисия 

определя яйлашкия характер на земите, наличието на изкуствени залесявания в тях и 

извършва оценка за овъзмездяване на ползвателите /владелците/, притежаващи 

ограниченото вещно право на паша и водопой. Протоколите на комисиите се 

утвърждават от Министерския съвет и съставляват пълно доказателство в полза на 

държавата. Обезщетенията са осигурявани от Държавното съкровище. 

 

1.3.1.2. Развитие на законовия статут на ПП „Витоша” и прекатегоризацията му 

съгласно Закона за защитените територии  

 

- С Постановление № IIIа 15422 от 27.10.1934 г. на Министерството на народното 

стопанство (ДВ, бр. 178 от 1934 г.) е обявен „ за строго-охранителен периметър и 

национален парк, с резерватите в него, горите и пасбищата – яйлаци в планина 

Витоша…“;  

- С Постановление № III-А 16362 от 01.10.1935 г. на Министерството на народното 

стопанство е изменено Постановление № III-А 15422 от 27.10.1934 г. на 

Министерството на народното стопанство по отношение на границите в източната част 

на парка, с което е  намалена площта с 6 200 дка, които се освобождават за паша на 

добитъка на селата Бистрица и Железница; 

- С Указ № 81 от 16.03.1936 г. на МС е утвърдена първата „Наредба-закон за 

защита на родната природа“ в България – публикуван в ДВ, бр.59 от 16.03.1936 г. 

Наредбата-закон и Правилникът за приложението й под разпоредбите на които се 

поставят първите обявени у нас резервати, народни паркове, природни паметници и 

някои застрашени от изчезване растителни и животински видове. Съгласно Наредбата-

закон за защита на родната природа, национален парк „Витоша“ е прекатегоризиран в 

„народен“. С Постановление на МС № 621 планината Витоша е обявена за 

Народен парк с площ 22 725,8 ха; 
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- С Указ № 53 на цар Борис ІІІ от 24.12.1938 г., по предложение на Министъра на 

земеделието и държавните имоти и съгласно Закона за защита на родната природа е 

одобрен Правилникът за Народния парк „Витоша“ и включените в него бранища. В 

Правилника са описани границите на парка и на двата резервата в него. Изработена е 

карта на Парк „Витоша“. Описани са подробно забранените и позволени дейности; 

- През 1940 г. се изработва Правилник за строежите на Витоша. В него се 

определят местата в Парка и околностите му, където се допуска строителство, както и 

условията, при които строежът се разрешава;  
- На 13.11.1951 г. Министерски съвет приема Постановление №1388, свързано с 

използването на Народния парк за отдих и спорт на трудещите се и санитарно-

охранителните зони на територията му; 

- С Постановление № 621 от 01.08.1952 г. на Министерски съвет площта на 

Народен парк „Витоша“ е установена на 22725.8 ха;  

- С ПМС № 987 от 22.12.1952 г. се утвърждава Плановото задание за изработване на 

Паркоустройствен и застроителен план на Народен парк „Витоша“.  

- С ПМС №П-330 от 01.06.1953 г. се утвърждава идейният проект за устройството 

на Народен парк „Витоша“ и управлението му се прехвърля от държавата на Столична 

община; 

- Със Заповед на Комитета по опазване на околната среда № 1075 от 23.11.1981 г. 

е увеличена площта на Народен парк „Витоша” от 22725.8 ха на 26547.0 ха. 

- Със Заповед № 82 от 08.02.1991 г. на Министерството на околната среда  площта 

на Народен парк „Витоша” е увеличена от 26547.0 ха на 26 606 ха; 

- Със Заповед  № РД-48 от 07.02.1997 г. на Министерство на околната среда за 

определяне на Народен парк „Витоша“ за защитен природен обект с международно 

значение за целите на опазването на биологичното разнообразие и красотата на 

природата, за науката, културата и здравето, и като места за почивка и туризъм, 

територията на народните паркове с изключение на земеделските земи, които са частна 

собственост; 

- Със Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на МОСВ Народен парк „Витоша” е 

прекатегоризиран в Природен парк със същото име; 

- Със Заповед № РД-179 от 01.03.2004 г. на МОСВ е определен координатен 

регистър на границите и площта на парка е променена на днешните 27 079.114 ха; 

- Планът за управление на Природен парк „Витоша“ е приет с Решение № 305 

от 22.04.2005 г. на Министерски съвет и е задължителен за изпълнение в периода 

2005-2014 г., до приемане на нов актуализиран план за управление. 

 

1.3.1.3. Основни закони свързани с планирането и управлението на ПП „Витоша“ 

и техният времеви обхват, касаещи управлението на горски и земеделски имоти и 

тяхната регулация и управление 

 
 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ - Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. 

бр.61 от 11 Август 2015г. 

 ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. и доп. 

ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г. 

 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. 

ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.; 

 ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ - Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., посл.изм.  ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. 

 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ - В сила от 28.01.2000 г., Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.15 от 23 

Февруари 2016г. 

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. 

бр.15 от 23 Февруари 2016г.  
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 ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ - Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г.,  изм. ДВ. бр.98 от 28 

Ноември 2014г.; 

 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА - В сила от 26.03.2013 г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.; 

 ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - В сила от 10.04.2009 г., Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 

2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г. 

 ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР - Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. 

ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г. 

 ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА - Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 

Декември 2014г.; 

 ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ - Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. и доп. ДВ. 

бр.105 от 19 Декември 2014г.; 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ-Обн. ДВ. бр.78 

от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г; 

 ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.105 

от 19 Декември 2014г; 

 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ - Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., изм. 

ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.; 

 ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/ЗАКОН ЗА 

СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 

2015 Г.), Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г., изм. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г.; 

 ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ 

ГОРСКИЯ ФОНД - Обн. ДВ. бр.110 от 25 Ноември 1997г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.;  

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ - Обн. 

ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012г.; 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ) В сила от 03.05.1991г. продължава; 

 ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм. ДВ. 

бр.14 от 19 Февруари 2016г. 

 ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ - Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. ДВ. 

бр.12 от 13 Февруари 2015г. 

 ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО - Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 

2014г.; 

 ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА - 

Обн., ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., стр. 114; кн. 10/2005, стр. 335 т. 1, р. 6, № 685; 

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА Обн. ДВ. 

бр.106 от 27 Декември 2006г.,  изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 по т.1.3.1.3. е представено Приложение №1.3.1.3.: Хронограма на действалите и 

действащите закони и подзаконова нормативна база и техния времеви обхват, отнасящи се до 

управлението на горските и земеделски имоти в ПП „Витоша“ и тяхната регулация и управление през 

ревизионния период. 

 

1.3.2. Правна рамка и актуален законов статут на Природен парк „Витоша”  
 

Правната рамка за управление на ПП „Витоша“ включва основните действащи 

закони с конкретно отношение описани в т. 1.3.2.1. и наредбите описани в т.1.3.2.2., 

т.1.3.2.3., които регламентират планирането и осъществяването на конкретни 

дейности на територията на Природния парк.  

 

1.3.2.1. Съгласно националното законодателство (ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ, ЗЛОД, 

ЗРА, ЗКН, ЗУТ, ЗУЗСО) 

 

 Закон за защитените територии (ЗЗТ) 

Основополагащ закон за защитените територии и категорията „природен парк“ 
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на 

опазване и ползване, обявяване и управление. 
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Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и 

общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, 

способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. 

(2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях. 

Чл. 29. (1) За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с 

многообразие нарастителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и 

забележителни ландшафти и обекти нанеживата природа. 

(2) Природните паркове се управляват с цел: 

1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 

2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; 

3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на 

поминък, кактои осигуряване на условия за развитие на туризъм. 

.............. 

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, 

бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Министерството на земеделието и 

храните, Изпълнителната агенция по горите, както и физическите и юридическите лица и общините - 

собственици на гори, земи и водни площи в защитените територии извън тези, които са обект на 

изключителна държавна собственост, осъществяват тяхното стопанисване, опазване и охрана, съгласно 

разпоредбите на този и други специални закони. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 

от 2009 г.) Изпълнителната агенция по горите създава специализирани дирекции на природни паркове за 

изпълнение на плановете за управление на природните паркове. 
                                                   ЗЗТ /Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г. 

- Със Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на МОСВ Народен парк „Витоша” е 

прекатегоризиран в Природен парк със същото име. 

 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 
 Чл. 2. Този закон цели: 

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа 

типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, 

животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа; 

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от 

флората,фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и 

търговия; 

3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън 

естествената им среда; 

4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и 

животински видове в природата; 

5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна; 

6. опазването на вековни и забележителни дървета. 

Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща: 

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

"НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии; 

................ 

Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за 

защитените територии 
                                                                             ЗБР/обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г. 

 

 Закон за горите (ЗГ) 
Чл. 5. (1) Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на три категории: 

1. защитни; 

2. специални; 

3. стопански. 

..................... 

(3) Специални са горските територии: 

1. включени в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените териториии 

защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и такива, върху които 

по реда на други закони са определени и въведени особени статути и режими; 

..................... 
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Чл. 162. (1) Дирекциите на природни паркове разработват годишни планове за дейностите по опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата 

инфраструктура, образователни програми и други в съответствие с плановете за управление на 

природните паркове.  

(2) Годишните планове по ал. 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 

горите. 

Чл. 163. (1) За управление на горските територии - държавна собственост, които не са предоставени на 

ведомства или юридически лица, се създават държавни предприятия съгласно приложение № 1. 

(2) Предприятията по ал. 1 са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон. 

(3) Министърът на земеделието и храните със заповед определя районите на дейност на държавните 

предприятия по ал. 1. 

............. 

Чл. 165. (1) Основният предмет на дейност на държавните предприятия по чл. 163 е: 

1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост; 

2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски 

стопанства; 

3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна 

собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;  

4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - държавна собственост; 

5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 

6. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 

7. организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии - 

държавна собственост;  

8. създаване на нови гори върху земеделски територии; 

9. опазване на горските територии - държавна собственост; 

10. предоставяне и извършване на обществени услуги. 

(2) Държавните предприятия могат да осъществяват и други дейности, незабранени от закона, както и 

такива, възложени им от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор. 

(3) Изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 - 8, за които се изисква регистрация по този закон, 

включително когато не са предвидени в съответните горскостопански планове или планове за управление 

на защитени територии, се възлага на лица, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241. 

.................  
Чл. 181. (1) Управлението на горските територии - общинска собственост, се осъществява: 

1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми: 

а) структурно звено в администрацията на общината; 

б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала; 

в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост. 

2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор; 

3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241, въз основа на 

договор. 

................. 

Чл. 198. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, извършвани в горските територии, се 

осъществява от горски инспектори - служители на Изпълнителната агенция по горите и нейните 

структури. 
                               ЗГ/В сила от 09.04.2011 г., Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., посл.изм.  ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. 

   

 Закон за лечебните растения (ЗЛР) 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За находища на лечебни растения, намиращи 

се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, установени със Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение 

на опазването и ползването - разпоредбите на този закон. 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За опазване на лечебните растения в 

горските територии се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и 

краткосрочни предвиждания. 

(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в 

местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено 

състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения. 



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 

29 

(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или 

изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни биологични, химични, 

физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забранява се пашата на селскостопански животни 

в горските територии, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени 

видове лечебни растения. 

Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:  

1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за 

лечебните растения на територията на общината.......... 

(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4. 
                                                                                                ЗЛР/Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

 

 Закон за водите (ЗВ) 
Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) По смисъла на този закон обществени 

интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: 

…………… 

4. негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху 

защитени територии или при разхищението на води. 

…………… 

Чл. 118в. (1) (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., предишен текст на чл. 118в - ДВ, бр. 58 

от 2015 г.) Не се разрешава водовземане от подземни води, когато: 

…………… 

3. се създава опасност от: 

…………… 

г) понижаване на нивата на подземните води в участъците, от които се подхранват водите на влажните 

зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони; 

…………… 

Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Зоните за защита на водите са: 

1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) територията на водосбора на повърхностните 

водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2; 

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, 

включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7; 

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

а) уязвими зони; 

б) чувствителни зони; 

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите 

е важен фактор за тяхното опазване. 

…………… 

Чл. 119б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За териториите и 

зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 могат да бъдат определени специфични изисквания към състоянието на 

водите, които трябва да се постигнат и/или поддържат според: 

1. заповедта за обявяването, издадена по реда на Закона за защитените територии или Закона за 

биологичното разнообразие; 

2. влязъл в сила план за управление на защитена територия или защитена зона; 

3. влязъл в сила план за действие за растителен или животински вид. 
                                        ЗВ/в сила от 28.01.2000 г., Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. 

 

 Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) 
Чл. 7. (1) Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански райони независимо от фондовите 

граници и собствеността върху земите, горите и водните площи. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Не се обособяват ловностопански райони върху природни резервати. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В защитените 

територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление, а в 

обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната - по ред, определен 

със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на вътрешните работи и 

министъра на отбраната. 

………….. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

………….. 

§ 10. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28 и 48 от 

2000 г.) в чл. 14 се създава ал. 4: 

"(4) Заграждане на площи в защитени територии, без тези в резерватите и националните паркове, се 

допуска за изграждане на бази за развъждане на дивеч след съгласуване с министъра на околната среда и 

водите." 

………….. 

§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на 

министъра на земеделието и храните. В защитените територии - изключителна държавна собственост, 

обявени със Закона за защитените територии, изпълнението на закона се възлага на министъра на 

околната среда и водите. 

                                                                                                ЗЛОД/Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г. 

 

 Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА) 
Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото 

възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото 

развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието. 

(2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени 

по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия 

и установения за нея режим. 
                                                                                                   ЗРА/Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г. 

 

 Закон за културното наследство (ЗКН) 
Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Статут на недвижими културни ценности се 

предоставя за: 

………….. 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 

г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) групови недвижими 

културни ценности с категория "национално значение" - със заповед на министъра на културата или 

оправомощен от него заместник-министър след съгласуване с министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, а когато в границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии 

по Закона за защитените територии или защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие - и с министъра на околната среда и водите; 

………….. 

 (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Заповедите по ал. 1, т. 

2 и 3 се обнародват в "Държавен вестник". 
                                           ЗКН/ в сила от 10.04.2019 г., Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г. 

 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 

28 от 2013 г.) Според основното им предназначение, определено с концепциите и схемите за 

пространствено развитие и общите устройствени планове, териториите в страната са: урбанизирани 

територии (населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, защитени 

територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии 

на транспорта. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Територии с предназначение земеделски, горски 

или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, 

определени със закон. 
 ЗУТ /в сила от 31.03.2001 г., обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.  

 

 Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) 
Чл. 7. Устройството на Природен парк "Витоша" се осъществява съгласно плана за управление на парка и 

въз основа на подробни устройствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление, при 

спазване изискванията на Закона за защитените територии и на Закона за  горите. 

................ 

Чл. 10. (1) Зелената система е съвкупност от съществуващите и предвидените озеленени площи в градския 

и околоградския район, както и рекреационните гори и горите в защитените територии. В нея се включват 
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Природен парк "Витоша", както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле 

планини - Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на 

Столичната община. 
                                          ЗУЗСО/в сила от 28.01.2007 г., обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.  

 

1.3.2.2. Основни наредби свързани с планирането и управлението на  ПП „Витоша“ 

 

o НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии 

Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г.; 

o НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.05.2005 г., издадена от 

МРРБ, Обн.ДВ. бр.41 от 13 май 2005 г.; 

o НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделни видове територии и устройствени зони, издадена от МРРБ, обн.ДВ, бр.3 от 

2004 г.; 

o НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) в сила от 01.08.2001 

г., Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г.; 

o НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти,  в сила от 05.06.2001 г. Издадена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г.; 

o НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.), Приета с ПМС № 59 от 

07.03.2003 г.,  Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.; 

o НАРЕДБА № 2 от 20 януари 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на 

билки или генетичен материал от лечебни растения, Издадена от Министерство на 

околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.; 

o НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр.73 

от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.; 

 

1.3.2.3.  Наредби свързани с управлението и стопанисването на горските територии 

в ПП „Витоша“ 

 

o НАРЕДБА № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в 

горските територии (притурка към ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.); 

o НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, oбн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 

г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; 

o РЕЖИМИ за устойчиво управление на горите в Натура 2000, Спец.приложение, 

съгласно Гл.IV на НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011г , доп. ДВ бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила 

от 16.07.2013 г.; 

o НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и 

порои и строеж на укрепителни съоръжения, Обн. - ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г., 

Издадена от министъра на земеделието и храните.; 

o НАРЕДБА № 2 от 7 февруари 2013 година  за условията и реда за залесяване на 

горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални 

защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на 

създадените култури, тяхното отчитане и регистриране; 
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o НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., 

обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г.; 

o НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии, в сила от 

16.08.2011 г. Приета с ПМС № 236 ОТ 3.08.2011 г, Обн. ДВ бр. 63 от 16 август 2011 г.; 

o НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските 

територии от пожари, Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра 

на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г.; 

o НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, 

регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, 

събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, 

търговия и внос, Обн. - ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г.;  

o НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2012 г. За контрола и опазването на горските 

територии В сила от 07.02.2012 г., Издадена от Министерството на земеделието и 

храните и Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 

2012г.; 

o НАРЕДБА № 2 от 30 януари 2012 г. За условията, начините и реда за прилагане 

на продукти за растителна защита в горските територии, Обн. ДВ. бр.10 от 3 

Февруари 2012г.; 

o НАРЕДБА № 12 от 16 декември 2011 г. За защита на горските територии от 

болести, вредители и други повреди, Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.; 

o НАРЕДБА за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и 

учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, 

Приета с ПМС № 252 от 06.11.2003 г. Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г.; 

o НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без 

промяна на предназначението им. Издадена от  МЗХ, МРР, обн. ДВ, бр.68 от 

15.08.2014 г.; 

o НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд 

и на ловностопанските райони в Република България.  Издадена от министъра на 

земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 27 от 1.04.2004 г., в сила от 1.04.2004 г.; 

o НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските 

територии, Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. 

бр.82 от 23 Октомври 2015 г. 
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1.4.СОБСТВЕНОСТ 

 

1.4.1. Статут на собственост, съгласно ЗЗТ 

 
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, 

посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна 

значимост, са изключителна държавна собственост. 

Чл. 10. (1) Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, и на 

общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е 

публична. 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1  

(Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) 

I. Резервати 

4. Бистришко бранище Н.П. "Витоша" ПМС 15422 27.Х.1934 г. 

      Зап. 106 24.I.1968 г. 

      Зап. 66 25.I.1991 г. 

5. Торфено бранище Н.п. "Витоша" ПМС 16362 1.Х.1935 г. 

      Зап. 602 12.VIII.1980 г. 
                                                                                                                                      ЗЗТ/Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г 

 

1.4.2. Основни форми на собственост върху територията на ПП „Витоша“ - 

държавна, общинска  собственост  и собственост на физически и юридически лица. 

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на 

кооперациите и други юридически лица и на граждани. 

(Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за 

развитие и закрила. 
                                      ЗС /Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 

 Държавна собственост: Държавата удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна 

собственост. 

Обща площ  19 005,0 ха от които: 

 Изключителната държавна собственост:  обхваща – резерватите – 1 842.1 ха в т.ч. 

- 1 056,7 ха - “Бистришко бранище”; 

-    785,4 - “Торфено бранище”;  

 Публична държавна собственост:  
- 15 367,35 ха обхваща земите, горите и водите, държавна собственост; 

 Частна държавна собственост - 1 795,41 ха. Това обстоятелство  противоречи на 

чл.10, ал.(1) от ЗЗТ. 

В процентно отношение спрямо цялата територия на парка, относително голям дял на 

държавната собственост има в землищата  на София град, селата Бистрица, Ярлово, 

Боснек, Чуйпетлово и Кладница. 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да 

бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не 

подлежи на възстановяване. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В случаите и 
при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - изключителна и 

публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е 

необходимо за: 



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 

34 

1. изграждане на национален обект; 

2. трайно задоволяване на обществени потребности; 

3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 - когато няма 

друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически 

нецелесъобразно. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ограничените вещни права по ал. 5 не 

могат да се учредяват върху имоти - публична държавна собственост, свързани с националната 

сигурност и отбраната на страната. 
       ЗДС/В сила от 01.01.1996 г. Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

  

 Общинска собственост - Общината удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. 

Обща площ  - 2 750, 0 ха, от които: 

 2047,4 ха – публична общинска собственост; 

 702,6 ха  - частна общинска собственост. Това обстоятелство противоречи на чл.10, 

ал.(1) от ЗЗТ. 

Относително голям  дял общинска собственост има в  землищата на Железница, 

Бистрица и  Боснек. 

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 

09.04.2011 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен 

фонд и горските територии - общинска собственост, не могат да се придобиват по давност. 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - публична 

общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. 

Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в 

случаите, определени със закон. 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и 

контрол на общинския съвет. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Редът за придобиване на право на собственост и 

на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 

- общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете 

на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на 

разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за 

публично-частното партньорство. 
                 ЗОС/Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., В сила от 01.06.1996 г., посл.изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

 Собственост на физически лица – обща площ - 4 051,9 ха  

 Собственост на юридически лица, регистрирани  по ТЗ или ЗЮЛНЦ – Участва в 

разпределението на площите с незначителен дял от 9,9 ха.  

 Собственост на религиозната общност  - 108,5 ха, попадащи в землищата на 

селата Драгалевци, Кладница и Владая. 

 Площи, временно стопанисвани от общините - обща площ - 1 147,9 ха, с най-

голям дял в землището на село Ярлово. 

Предвид преходния характер на такива площи по отношение на правото на 

собственост, може да се прогнозира увеличение на дялът на собственост на 

физически лица и на общините, след приключване на все още протичащия процес на 

трансформация на собствеността върху земите. 

 Съсобственост  – обща площ - 27,1 ха. Този вид собственост е преди всичко 

следствие от  възстановена собственост на наследници на физически лица, които не са 

предприели действия за извършване на реална делба. В този смисъл същите са 

притежатели на идеални части от поземлените имоти. Към групата се включват и 

случаите с възникнал спор за материално право. 
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 Ограничени вещни права и сервитути – възникнали са във времето с 

реализирането на сграден фонд и инженерно-техническа инфраструктура на 

територията на ПП. 

 

Фигура №6:  

Площно разпределение на територията  на ПП „Витоша“ по вид собственост 

 
Източник на информация: КВС и КККР 

 

По отношение на  видовете собственост върху земята сравнителният анализ за 

изтеклия десет годишен период отчита  изменения, но не достатъчно големи, за да 

показват  устойчива тенденция. Те са отражение на приключили процедури по 

възстановяване на собствеността, произтекли разпоредителни действия с имоти, 

разрешени спорове за материално право, но не следва да се изключи като възможност 

прецизирането на данните вследствие на новосъздадените КК и КР. 

Появата на нов сегмент – неустановена собственост предполага промени, свързани 

с процеса на възстановяване на собственост. 

 

За реализиране на целите, идентифициране на проблемите и тяхното 

отстраняване с основополагащо значение са следните  особености: 

 Смесена по вид собственост върху земята – Предполага различно отношение на 

отделните субекти, притежаващи правото на собственост, различни очаквания, желание и 

възможности за инвестиране съобразно правилата и целите  на Плана за управление. 

 Раздробеност – На територията на ПП са обособени 19030 поземлени имота, което от 

своя страна предполага голям брой но собственици и ползватели. Земите /позелените 

имоти/ на един притежател често не граничат помежду си и се намират на различни места. 

Тази раздробеност оказва негативно въздействие и затруднява дейностите по ползване и 

развитие  на Парка. 

 Разнородност по вид /начин на трайно ползване – ползването и управлението на 

различните по вид територии са подчинени освен на общите, така и на специфични за 

всяка група  правила и норми.  
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Фигура №7: Площно разпределение на територията на ПП „Витоша“ по вид територия 

 
Източник на информация: КВС и КККР 

Забележка: Съгласно чл.6, ал.(2) от ЗЗТ населените места и селищните образования в границите определени 

със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, 

не са част от защитените територии. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №4-1 към т. 1.4.2. са приложени: 

№ 4.1.1. Баланси (таблично и графично) по вид територия, по области, общини и землища, попадащи на 

територията на ПП "Витоша"; 

№ 4.1.2. Баланси (таблично и графично) по вид собственост по области, общини и землища, попадащи 

на територията на ПП "Витоша"; 

№ 4.1.3. Баланси (таблично и графично) по начин на трайно ползване по области, общини и землища, 

попадащи на територията на ПП "Витоша"; 

№ 4.1.4. Обобщен Баланс - площно разпределение на територията на ПП "Витоша" по вид територия и 

собственост; 

1.4.2.-1: Площно разпределение на видовете собственост върху земята по общини и землища, в 

границите на ПП „Витоша“; 

1.4.2.-2: Площно разпределение на територията по начин на трайно ползване и вид собственост върху 

земята; 

№ 4.1.5. Списък - баланс по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера /вид 

територия и собственост/ - Област Перник, Община Перник и Община Радомир; 

№ 4.1.6. Списък - баланс по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера /вид 

територия и собственост/ - Област Софийска, Община Самоков; 

№ 4.1.7. Списък - баланс по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера /вид 

територия и собственост/ - Област София град, Община Столична; 

1.4.2.-3: Площно разпределение на територията по вид собственост и начин на трайно ползване, 

разграничени по общини и землища; 

Горска територия по вид на горите и земите по горскостопанско и административно деление. 

 

1.4.3. Право на собственост и законов статут на строежите в парка  

 

Застроената площ на реализираното в  ПП „Витоша“ строителство на сгради с 

основно и обслужващо предназначение представлява 0,03 % от неговата територия. 

Съществуват следните форми на собственост: 
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 Публична държавна собственост – обекти, предоставени на централни 

ведомства за изпълнение на функциите им и на БАН като автономна държавна 

структура; 

 Публична и частна общинска собственост; 

 Собственост на юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ-БТС, БЧК; 

 Собственост на търговски дружества; 

 Собственост на физически лица. 

Моментното състояние на строежите – сграден фонд и обектите на инженерно-

техническата инфраструктура от гледна точка на законовия статут и правото на 

собственост върху тях, се характеризира със следните особености: 

 Времеви диапазон – Изключвайки религиозните обекти, процесът  на 

реализиране на строежите  на територията на ПП „Витоша“ е с близо 100 годишна 

давност. Стартирайки с изграждането на туристическите хижи, последван от период на 

изграждане на почивните бази на различни организации, държавни структури и 

предприятия, до наши дни - с реализирането на строежи, необходими за изпълнение на 

ново възникнали потребности. Тези обстоятелства са оказали влияние върху: 

– вещните права върху земята - В болшинство от случаите (в периода до 1998 

г.) се касае за „даване“ на съгласие (разрешение) за строителство върху държавна земя по 

чл.26, ал. 1 от Закона за горите, (отм. от 01.01.1998 г.).Строежите на физически лица  са 

реализирани обикновено върху собствена земя, с някои изключения на предоставено 

право на строеж върху държавна или общинска земя. 

– строителни книжа – доминираща липса на приемственост на информация 

във времето за обектите. Отсъствието на строителни книжа  води до непълноценни 

решения в ползването и управлението. То обосновава необходимостта от обследване 

на техническото съответствие на строежите и тяхната законност, в това число и 

провеждане на съпътстващи  процедури за възстановяване на документите, свързани 

със строително-монтажни дейности. 

 Процеси на трансформация на собствеността -. По силата на 

новосъздадената нормативна база държавната собственост върху реализираното 

строителство също е претърпяла преструктуриране. Резултат на този процес е появата на 

нови субекти, владеещи правото на собственост върху строежите и право на строеж върху 

земята - общини, търговски дружества – недвижимо имущество, апортирано в капитала 

им  или придобито от тях чрез покупко – продажба, физически лица. 

 Икономически и социални фактори са намерили отражение в следните 

обстоятелства: 

- Разпоредителни действия със сграден фонд; 

- Не упражнено право на собственост;  

- Отдаване под наем – голяма част от обектите е отдадена под наем; . 

- Обособяване на самостоятелни обекти в сграда, с цел продажба - като нов елемент 

в областта на  вещните права;  

- Инвестиционен натиск в граничните територии, създаващ условия за 

нерегламентирано строителство. 

 

1.4.4. Промени в нормативната база и свързаните с това политики след 2005 г. 

 

 Получават ясен и еднозначен регламент следните въпроси: публичната 

държавна собственост не се възстановява; прецизира се списъкът на  субектите – 

юридически и физически лица, които могат да придобият вещни права върху земя. 
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Конкретизират се обектите, за реализирането на които върху публична държавна 

собственост могат да се учредяват ограничени вещни права; 

 В приоритет са въведени процедурите за обследване на техническото 

съответствие на обектите (паспортизация) и нивото им на енергийна ефективност, както и 

дейностите свързани с управлението на отпадъците, като отражение на процесите по 

синхронизиране на националната нормативна база  и политики с тези на европейската 

общност. Разширен е кръга от строежи с възможност за включването им в режим на 

търпимост, за узаконяване на други с пропуски в строителните книжа.  

 Процедирана е Кадастрална карта и кадастрални регистри за част от 

територията на природния парк. Тя, както и Картата на възстановената собственост за 

землищата на селата по южното направление,  дават възможност за надграждане и 

прецизиране на и без това големия обем на базата от данни и характеристики на 

поземлените имоти, видовете територии и строежите в тях. 

 

1.4.5. Изводи и заключения 

 Процесът на трансформация на собствеността  е с далечен хоризонт на 

действие. Макар и със затихващи функции след две десетилетия, този процес не е 

приключил и към настоящия момент. Все още има не приключили процедури свързани по 

възстановяване на собствеността в т.ч. и възникнали спорове  за собственост върху земята;  

 Възникналите спорове за материално право оказват негативно въздействие на 

процесите по управление, ползване и поддържане на собствеността. 

 Ограниченото в линиите на застрояване вещно право на строеж не стимулира 

собствениците на обекти, да поддържат околното пространство и локалните съоръжения  

в него. Целесъобразно би било да бъдат дефинирани съответните правила и задължения за 

собственика и/или ползвателя. 

 Констатираните неточности в кадастралните карти (КК и КР и КВС) в частта 

им, касаеща  описателните характеристики на поземлените имоти  и по точно - записи за 

частна държавна и частна общинска собственост върху незастроени поземлени имоти, не 

кореспондират с чл.10, ал.(2) от Закона за защитените територии. 

 Отделните собственици имат различно отношение на към целите на Плана за 

управление на ПП „Витоша“ и неговото ползване, различни очаквания, желания и 

възможности за инвестиране, в т.ч. и в граничните зони, в които попадат поземлени имоти 

собственост на физически лица. Това обстоятелство въздейства негативно и се отразява в 

пасивно отношение към управлението; 

 Обектите за подслон често сменят собствениците, както и наемателите си, 

поради неудовлетворени очаквания  във финансов аспект. По същата причина има не 

функциониращи такива.  

 Широкият обхват от дейности по управлението на парка, оперативните задачи 

и възникващите проблеми изисква намирането на алтернативни подходи, гарантиращи 

актуалността на информацията за собствениците, респективно ползвателите във всеки 

един момент. 

 Инвестиционният натиск върху терените, намиращи се в граничната част на 

парка, предимно частна собственост продължава. В образуваните в предходни периоди 

контактни зони е реализирано строителство – главно с жилищно предназначение с обща 

площ над 7 000 квадратни метра.  

 Разглежданият проблем е носител на негативни тенденции за реализирането на 

устройствените мероприятия касаещи селищната територия от една страна, а от друга е 

предизвикателство за екологичната картина  в тези зони на Природния парк. Опитите за 

разрешаването му са стартирали със заповед № РД-700 от 09.06.2003 г. издадена на 
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основание чл.47 т.2, т.3 и т.8 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), във връзка с 

процедирането на Общ устройствен план на гр. София и Столична община (СО) и План за 

управление на ПП „Витоша”. С нея е определена междуведомствена комисия със задача: 

– да разгледа и анализира наличните документи и графична информация, 

касаеща границите на частта от територията на  ПП ”Витоша”, попадаща в 

Столична община, да ги уточни и прецизира в цифров вид; 

– да предложи на МОСВ механизъм за процедиране на уточнената граница, 

съобразно действащата нормативна база. 

Изследването е приключило с предложение за предприемане на действия по откриване 

на процедура по намаляване или увеличаване на площта на Парка чрез изключване и 

включване на територии в неговия обхвата. Последвала е експертиза за територията на 

населените територии от Подвитошката яка, приключила с предложения от петте 

оторизирани комисии за приемане предложенията за намаляване на площта на парка и са 

отхвърлили предложенията за нейното увеличаване. Тъй като са изразени особени 

мнения, е следвало окончателно решение да вземе министърът на околната среда и 

водите. До началото на 20011 година такова решение не е взето.  

Обект на предложението за изключване от територията на ПП “Витоша“ са поземлени 

имоти или части от такива, с обща площ 571 дка. Мотивите за това са следните: 

- Урегулирани поземлени имоти, попадащи в границите на населените места - град 

София (кварталите, Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново), селата Владая, 

Мърчаево, Бистрица и Железница от Столична община; 

- Отделни застроени имоти, които фактически са изгубили предназначението си  на 

защитена територия и такива, които „обективно не отговарят на изискванията на 

чл.29 от ЗЗТ поради липса на консервационна значимост“ 

- Изключване на части от имоти с оглед предотвратяване разделянето им от 

границите на парка. 

Предвид посоченото, постановени съдебни решения, свързани с отправени молби за 

изключване от границите на парка на отделни имоти, в обществен интерес относно 

опазване и съхранение на парка и на основание възложените му компетенции, министърът 

на околната среда и водите е постановил с Решение №19 от 31.01.2013 година с което 

отхвърля предложенията за увеличаване и намаляване на площта на ПП „Витоша“,  

разгледани от комисиите, определени с негови  заповеди от 2006-2007 година. 

 

1.4.6. Правни спорове, свързани с вещни права и тяхното упражняване 

 

Спорове, между отделни субекти, владеещи вещни права върху поземлени имоти,  

намиращи се на територията на парка, проявили се чрез оспорване на Заповед №Р-18-

41/21.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, издадена на  основание чл.49, 

ал.(1) от ЗКИР за  одобряване на КК и КР за част от територията на ПП „Витоша“. 

Основания за обжалване: отразяването в КР на повече от едно лице, владеещо правото 

на собственост върху отделни имоти, при наличието на конкуриращи се документи за 

собственост.  Тези обстоятелства, квалифицирани като спорове за материално право, 

не попадат в обхвата на производството по чл.49, ал.(1) от ЗКИР. Същите  са обект на 

разглеждане и разрешаване чрез други съдебни процедури. Проблемни в това 

отношение са терените в м. „Национален киноцентър“. 

По жалби от собственици на поземлени имоти се оспорва Решение №19 от 

31.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите с което са отхвърлени  

предложенията за увеличаване и намаляване на площта на  парка. Направените 

възражения се обосновават с възникналите ограничения в правото на ползване и 
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управление, произтичащи от режимите на защитената територия, в която тези имоти са 

включени. 

 

Постановените промени и изисквания в законите и подзаконовата нормативна 

уредба след 2005 година извеждат в приоритет въпросите свързани с техническото 

съответствие, енергийната ефективност и управлението на отпадъците, което има 

пряко отношение и въздействие относно ползването на ресурсите, опазването на 

околната среда и качеството на обитаване в това число и тяхната законност по 

смисъла на ЗУТ. 

 
В  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е представено „Приложение №1.4.3.-1: Списък по землища на обектите, 

намиращи се на територията на ПП „Витоша“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 е представено  площното разпределение на видовете собственост върху сградния 

фонд реализиран на територията на ПП „Витоша“ по общини и землища. 

В  ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №4 „Карта на собствеността“ в М 1:25 000, с 

диаграми, отразяващи процентно дялово разпределение на различната собственост към общата 

площ.  

 

 

1.5.  УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

 

1.5.1. Организационна структура и администрация 

 

 ДПП „Витоша“ е специализиран орган на Изпълнителната агенция по горите 

(ИАГ), към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на РБ. Функциите и 

структурата на Дирекцията на парка се определят от „Устройствен правилник на Д ПП 

„Витоша“ (обн. ДВ, бр. 12 от 2012 г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016 г., изм.ДВ.бр.22 

от 22 Март 2016г.). Дирекцията е натоварена с изпълнението на ПУ, контрола и 

координацията на всички структури свързани с парка. 

 

1.5.1.1. Основни институции имащи пряко отношение към ПП „Витоша“ 

 

 Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg) - 

подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и 

контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията на 

министъра във връзка с обявяването и опазването на защитените територии, 

защитените зони и защитените видове растения и животни, управлението на 

резерватите и опазването на биологичното разнообразие. Дирекция "Национална 

служба за защита на природата" (МОСВ) - подпомага методически дейността на 

регионалните органи по отношение на контрола по защитените територии, защитените 

зони и биологичното разнообразие; поддържа връзки и координация с други ведомства 

и организации по въпросите на защитените територии, защитените зони и опазването 

на биологичното разнообразие.  

o РИОСВ  София (www.riew-sofia.org) е административна структура към МОСВ - 

изпълнява функциите си, като осъществява контрол и мониторинг на околната среда 

на територията на областите София – град и Софийска област. Осъществява контрол, 

свързан с опазване компонентите на околната среда в парковата територия; 

o РИОСВ  Перник (www.pk.riosv-pernik.com) - е административна структура към 

МОСВ - изпълнява функциите си, като осъществява контрол и мониторинг на 

околната среда на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Осъществява 

контрол, свързан с опазване компонентите на околната среда в парковата територия. 
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 Министерство на земеделието и храните (МЗХ), (www.mzh.government.bg) - 

Държавната политика в областта на горското стопанство се осъществява от министъра 

на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите.  

o Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), (www.iag.bg) – Агенцията е 

администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 

административно обслужване на гражданите и юридическите лица. Изпълнителната 

агенция по горите, организира разработването и контролира изпълнението на 

плановете за управление на природните паркове, както и всички останали точки от чл. 

156  от ЗГ. Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват 

контрол по прилагането на ЗГ по отношение на всички дейности в горските територии, 

както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и 

недървесни горски продукти (Чл. 196. (1) от ЗГ). 

 РДГ София (www.sofia.iag.bg/) и РДГ Кюстендил (www.kustendil.iag.bg) – 

Регионалните дирекции по горите осъществяват функциите на Изпълнителната 

агенция по горите в определения им район на дейност, с изключение на посочените 

в чл. 156, ал. 1, т. 10 от Закона за горите. Директора на съответното РДГ издава 

разрешения за организирани обществени или спортни мероприятия в горските 

територии, както и в територии, които граничат с такива (Чл. 150. (1) от ЗГ). 

 Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП), (www.uzdp.bg) – Функциите и 

дейността на предприятието са регламентирани в „Правилник за организацията и 

дейността на ЮЗДП“ (глава 3 и 4) и се основават на ЗГ, Търговския закон и 

гражданското право. 

 ТП ДГС „София“ (www.dgs-sofia.com) – Държавно горско стопанство София е 

териториално поделение на ЮЗДП към Министерство на земеделието и храните. 

Основната дейност на горското стопанство е стопанисване, ползване, възобновяване, 

опазване и охрана на държавния горски фонд. Северните и северозападните склонове 

на парка попадат в границите на ДГС „София“. 

 ТП ДЛС „Витошко-Студена“ (www.dlsvitoshko.com) – Държавно ловно стопанство 

„Витошко-Студена“ е териториално поделение на ЮЗДП към Министерство на 

земеделието и храните. ДЛС “Витошко – Студена” заема южните и югозападните 

склонове на парка. 

 ДПП „Витоша“ (www.park-vitosha.org) – Дирекцията е специализирано 

териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), създадена със 

заповед на изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. 

Дирекцията подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на 

държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и 

възстановяване на горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при 

прилагането на политиката на Европейската общност и поетите международни 

ангажименти в тази насока в териториалния й обхват на дейност. 

o БД „Западнобеломорски район“ (www.wabd.bg) с център Благоевград е създаден 

със заповед на Министъра на околната среда и водите, за водосборните области на 

реките Места, Струма и Доспат. БД „ЗБР“ изпълнява управленски, планиращи, 

регулаторни, информационни и контролни функции съгласно Закона за водите и 

прилагането на политиката на Европейската общност. 

o БД „Дунавски район“ (www.bd-dunav.org) с център Плевен е създаден със заповед 

на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

изпълнява управленски, планиращи, регулаторни, информационни и контролни 

функции съгласно Закона за водите и прилагането на политиката на Европейската 

общност. 
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o ИАОС (eea.government.bg) - Изпълнителната агенция по околна среда е 

администрация към МОСВ за осъществяване на ръководни, координиращи и 

информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в 

България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната 

среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда 

за територията на цялата страна. 

 Териториална администрация 

 Областните управители, кметовете на общини на райони и на кметства и кметските 

наместници са териториалните органи на изпълнителната власт. При осъществяване на 

своите правомощия органите на изпълнителната власт се подпомагат от съответната 

администрация. 

o Област София град - Столична община; 

o Област София - община Самоков; 

o Област Перник - община Перник, община Радомир. 

 Областната администрация се ръководи и представлява от областен управител, 

който е отговорен пред Министерския съвет. Областният управител е едноличен орган 

на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по 

места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при 

провеждане на регионалната политика (Чл. 29. (1) от ЗА). 

 Общинската администрация се ръководи от кмет. Кметът на общината е орган на 

изпълнителната власт в общината. В своята дейност кметът се ръководи от закона, от 

актовете на общинския съвет и от решенията на населението (чл. 33 (1), (2), (3) от ЗА). 

 Общините, които са пряко свързани с територията на парка имат голямо значение 

за неговия облик, поради функции и правомощия които имат. С „Устройствен 

правилник на общинската администрация“ се уреждат дейността, структурата, 

организацията на работа и съставът на съответната общинска администрация.  

 Научни институции: 

o Българска академия на науките (БАН): 

- Национален природонаучен музей, София - БАН; 

- Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН; 

- Институт за гората - БАН; 

- Национален археологически институт с музей – БАН. 

 Академични общности: 

o Министерство на образованието и науката (МОН); 

- Университети (основно НСА, ЛТУ, СУ и др.), осъществяващи дейности, свързани с 

парка и неговите цели; 

- Училища (предимно от гр. София), реализиращи различни образователни, спортни 

и други дейности. 

 Спортни организации (по ЗФВС чл.10): 

o Спортни клубове; 

o Спортни федерации; 

o Спортни асоциации. 
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Фигура №8: Основни институции, имащи отношение към ПП „Витоша“,  техните 

връзки и  съподчиненост 

 
 
       Източник на информация: Действаща законова и подзаконова нормативна уредба към 2016 г. 

 

1.5.2. Персонал — функции 

 

1.5.2.1. Структура на управление, персонал и функции на ДПП „Витоша”  
 

 ДПП „Витоша“ е специализирана структура съгласно ЗГ и ЗЗТ на 

Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. 

Като администрация (под друго име), Дирекцията функционира от 1935 г. – една 

година след обявяването на Витоша за защитена територия. През 1996 г. със заповед № 

496 на Комитета по горите се създава „Управление на Народен парк Витоша“, а две 

години по-късно – със Заповед №194 на Националното управление по горите към МЗГ 

се осъществява преобразуването на администрацията в Дирекция на Природен парк 

„Витоша” в съответствие с категориите защитени територии, приети със Закона за 

защитените територии (обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.).  

Служителите в дирекциите работят въз основа на длъжностни характеристики в 

съответствие с правилник, утвърдени от директора.  
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Таблица №7: Структура на управление и персонал на ДПП „Витоша"  

 

Структурни звена ДЛЪЖНОСТ 
Образователна 

степен 

Длъжностно 

ниво от 

КДА/КДД 

Наименование на 

длъжностното ниво от 

КДА/КДД 

Вид 

правоотношение  
Брой  

“Административни, 

финансови и правни 

дейности“ 

Директор магистър     трудово 1 

Заместник - директор магистър     трудово 1 

Главен счетоводител магистър 8 Експертно ниво 4 служебно 1 

Счетоводител магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 2 

Юристконсулт магистър 11 Експертно ниво 7 служебно 1 

„Биоразнообразие, планове, 

програми и проекти“ 

Главен експерт "Връзки с 

обществеността" 
магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1 

Главен експерт  "Инфраструктура" магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1 

Старши експерт "Флора" магистър 10 Експертно ниво 6 служебно 1 

Старши експерт "Реализиране на 

проекти и връзки с донори" 
магистър 10 Експертно ниво 6 служебно 1 

Младши експерт "Фауна" магистър 11 Експертно ниво 7 служебно 1 

Младши експерт  магистър 11 Експертно ниво 7 служебно 1 

Главен специалист "ГИС" магистър 11 Ниво специалист 1 трудово 1 

Главен специалист "План за 

управление" 
магистър 11 Ниво специалист 1 трудово 1 

Старши специалист "Туризъм" магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 1 

Старши специалист "ИО и НПИЦ" магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 2 

Старши специалист "Ползване и 

опазване на природните ресурси" 
магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 1 

Старши специалист "Екологично 

обрузование и работа с доброволци" 
бакалавър 12 Ниво специалист 2 трудово 1 

„Контрол и охрана” 

Главен експерт  "Охрана на горите и 

земите от горския фонд" 
магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1 

Главен горски инспектор  магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1 

ОБЩО: 21 

 
       Източник на информация: ДПП „Витоша“
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Фигура №9: Структурна схема на ДПП „Витоша“ – гр. София 

 
Източник на информация: ДПП „Витоша“ 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към т.1.5.2.1. са приложени копия от Длъжностните характеристики на 

персонала на ДПП „Витоша“  

 

1.5.2.2.  Структурата на управление, персонал и функции ТП ДГС „София" на 

територията на ПП „Витоша“ 

 

Площта на ПП „Витоша“, която попада в територията на ТП ДГС „София“, 

представлява един горскостопански участък – ГСУ „Витоша“ (към него има малка част 

от Люлин планина), който се ръководи от един старши лесничей. За осъществяване на 

охраната на участъка (със Заповед № 590/17. 12. 2013 г. на директора) са обособени 4 

охранителни участъка (Драгалевци – Симеоново, Ярема – Железница – Бистрица, 

Владая – Мърчаево, Княжево – Бояна) и са назначени трима горски надзиратели. 

 Функции по длъжности: 

- Длъжност „старши лесничей“ – ръководи, организира, контролира и 

отговаря за цялостната дейност на поверения му ГСУ; ръководи и участва в 

проучването, прогнозирането и осъществяване на дейности по залесяване, 

стопанисване и охрана на горите в участъка; контролира изпълнението на 

лесокултурните мероприятия и странични горски ползвания; организира и участва в 

маркирането, сортиментирането и комплектоването на лесосечния фонд в държавната 

собственост; извършва инвентаризация на горските култури; контролира дисциплината 

на ползване в участъка, провеждането на сечи, маркирането на лесосечния фонд; 

организира и контролира провеждането на есеннопатологично обследване на 

насажденията; организира и контролира спазването на противопожарните правила в 

района на участъка; 

- Длъжност „горски надзирател“ – опазва поверената му горска територия 

на охранителния участък; следи за спазването на правилата за сеч, паша, лов и други 

ползвания от горите, опазването на съоръженията, сгради, гранични и други знаци и 

обекти;следи за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприема 

действия за неговото ограничаване и потушаване; следи за появата на болести, 

вредители и други повреди; опазва защитените видове животни и растения и следи за 

спазването на режимите на защитените територии и защитените зони; дава 

предписания при констатиране на пропуски и нарушения; съставя актове за 

установяване на административни нарушения; участва в маркирането на лесосечния 

фонд; издава превозни билети за транспортиране на дървесина. 

 

1.5.2.3. Структура на управление, персонал и функции ТП ДЛС „Витошко-

Студена“ на територията на ПП „Витоша“ 

 

ТП ДЛС "Витошко-Студена" е основано през 1967 г. със седалище с. Витошко.  

Горите и горските земи на ТП ДЛС „Витошко-Студена” са разположени в границите 

на Природен парк „Витоша“, като само 2% от територията му е извън границите на 

парка. Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват 

развъждането на ценни видове дивеч. ТП ДЛС „Витошко-Студена“ предлага на 

своите гости ловен туризъм, фотолов, пешеходен туризъм и др. Стопанството 

разполага с две ловни бази - Ловен дом „Студена” и горски дом „Ветровала”. 

През периода 2005 – 2011 г. ДЛС е на бюджетна издръжка в частта на  30 

служители, а останалите до 110 човека персонал и дейностите са финансирани от  

стопанската дейност. 
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1.5.2.4. Структури и функции на областни и общински администрации, имащи 

отношение към парка 

 

 Областни администрации 

- Областна администрация Област София град – Областен управител с 

гл.секретар и политически кабинет: основни звена: Обща администрация Дирекция 

„Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“;  

Специализирана администрация „Дирекция „административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост“; 

- Областна администрация с административен център гр. София – 

Областен управител с гл.секретар и политически кабинет: основни звена: Обща 

администрация Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността“;  Специализирана администрация „Дирекция 

„административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“; 

- Областна администрация с административен център гр.Перник – 

Областен управител с двама зам.областни управители и гл.секретар с две дирекции: 

„Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ и 

„Дирекция „административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“; 

ОП „Паркове и градски градини“ 

 Общински администрации 

- Столична община: 

Направления 10 бр. с  Дирекции:  

 Направление ''Зелена система, екология и земеползване'' с Дирекция „Зелена 

система“ - Управлява, стопанисва и извършва инвестиционен контрол на обектите от 

зелената система на Столична община, които са общинска собственост. Контролира 

изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и 

опазване на общинските зелени площи, както и осъществяване взаимодействие по 

развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с 

длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански 

сдружения, юридически и физически лица; Дирекция „Общински земи, гори, водни 

обекти и околна среда'' - Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, 

ЗВСГЗГФ, ЗВ, ЗОС, както и други стратегически и програмни документи на 

международно, национално и общинско ниво и др.; 

 Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ с  

Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ - създава условия за реализиране 

на общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и 

младежките дейности и др.; 

 Направление  „Архитектура и градоустройство“ с Дирекция „Общински 

строителен контрол“ и Дирекция „Териториално планиране“ и др. 

 

Общински предприятия: ОП „Туризъм“; ОП „Екоравновесие“; ОП „София-проект“ 

Управление на общински земи и гори; ОП „Софпроект - Общ градоустройствен план“; 

ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“; Общинска полиция и др. 

 ОП „Управление на общински земи и гори“ - Организира извършването на 

предвидените мероприятия в ЛУП/ГСП за  Общинските горски територии, 

организиране охраната на им, включително и мероприятията за борба с болести и 

вредители, пожари и каламитети; 

Столичен инспекторат с Отдел „Контрол по опазване на околната среда“; Отдел 

„Контрол на общинската инфраструктура“; Отдел „Контрол на търговската и 

рекламната дейност“ и др. 
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- Община Перник: 

Кмет с четирима зам. кметове: „Строителство и устройство на територията“; „ 

Образование и култура“; Здравеопазване и социални дейности, жилищна политика и 

спорт“; „Икономическа политика“; 

Дирекции: „Инвестиционни проекти и устройство на територията“; „Строителство, 

инфраструктура и екология“; 

Отдели: „Строителство и инфраструктура“; „Инвестиции, екология и озеленяване“;  

„Образование, култура и духовно развитие“; „Подготовка и управление на проекти“ 

Общински съвет с Постоянна комисия „Децата, младежта, спорта и туризма”. 

 

- Община Самоков: 

Кмет с двама зам. кметове: Зам. кмет по финанси,  бюджет, местни данъци и такси; 

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска 

собственост” - осигурява правните и фактическите действия по придобиването, 

разпореждането и управлението на общинската собственост; организира и координира 

изпълнението на задачите в областта на общинското горско стопанство; 

Дирекция „Териториално и селищно устройство и европейски програми” - 

осъществява дейностите на общината по устройство на територията; 

Отдел „ Европейски проекти”; 

ОП „Общинско лесничейство“; ОП „Маркетинг, туризъм и туристически 

дейности“. 

 

1.5.3. Материално-техническо обезпечаване 

 

Таблица №8: Материално-техническо обезпечаване на ДПП „Витоша“ 

№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

Сграден фонд 

1 Екостационар "Белите брези" 2012 г. - собствен             1      

Транспортни средства 

1 Тойота Хайлукс             1      

2 Лада Нива             2      

3 Опел Астра             1      

4 Моторна шейна Bombarier /Linx/             1      

Комуникационни връзки 

1 Фиксирани Виваком             3      

2 Мобилни Виваком           21      

3 Интернет Виваком и Пауърнет             2      

Офис - Оборудване и оборудване за теренна работа 

1 Преносим компютр HP PROBOOK 4540s             3      

2 Преносим компютр Acer ULTRBOOK S3-391             1      

3 Компютри и хардуерно оборудване            14      

4 Обектив 400 мм с конвентор и филтър             1      

5 GPS устройства             2      

6 Преносим компютър - Нашийник GPS - GSM              4      

7 Лазерен принтер - цветен             1      

8 Капани за мечки             1      

9 Устройство Trimble Geoexplorer 6000 XH             1      

10 GPS Trimble             7      

11 Стопански инвентар Екостационар             1      

12 Огледален Рефлексен Фотоапарат Canon             1      

13 Фенер за създаване на импулси Korala65LCD             1      

14 Hanhed terminal RCD-04             1      

15 Барескоп             1      
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№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

16 Радиостанция ICOM              3      

17 Преносим компютър - Нашийник GPS - GSM             6      

18 Лазерно мултифункционално устройство             2      

19 Безжична Метериологична станция Primus             3      

20 Термална камера GSCI TIM-14TTX             1      

21 Комплект очила за нощно виждане             1      

22 Протектор Benq MX722             2      

23 Бинокулярен микроскоп BIOREX-2,5601 KONUS             1      

24 Монитор Samsung LFD MD46B             2      

Други 

1 Ъглов бар Екостационар             1      

2 Шкаф за вграждане, мивка,котлон,фурна Екостационар             1      

3 Дърводелски тезгях Екостационар             1      

4 Конвертор ZEM/CAD             1      

5 Прирастов свредел 2 бр.             2      

6 Ултра звуков висотомер, масломер, далекомер             1      

7 Бинокъл Olimpus 10x42 EXWPI              3      

8 Бинокъл Swarovski SLC HD 10x42Olimpus 10x42 EXWPI              2      

9 Инверторен климатик             1      

10 Климатик конвекторен              3      

11 Софтуер ГИС             1      

12 Софтуер Trimble TrraSync за ГНСС устройство             1      

13 Софтуер за настолен компютър GPS Pathfinder Office             1      

14 Приложение за пространствен ГИС анализ              2      

15 Софтуер за мобилни компютри             1      

Източник на информация: ДПП „Витоша“ 

 

 Материално-техническото обезпечаване на TП ДГС „София". 

 

Таблица №9: Материално-техническо обезпечаване на ТП ДГС „София" 
№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

Сграден фонд 

1. Горски дом "Витоша" - в м. Ветровала 1 

Транспортни средства 

1. Тойота „Хайлукс“ 2 

2. "УАЗ 31514" 1 

Оборудване за теренна работа 

1. GPS устройства 2 

2. Моторен трион 2 

3. Моторна пръскачка 1 

Източник на информация: ТП ДГС „София“. 

 

 Материално-техническото обезпечаване на ТП ДЛС „Витошко-Студена" 

 

      Таблица №10: Материално-техническо обезпечаване на ТП ДЛС „Витошко-Студена" 
№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

Сграден фонд - собствен 

1. Административна сграда - нова  1 

2. Административна сграда - стара 1 

3. Ловен дом „Стусена“ 1 

Транспортни средства/вид 

1. Микробус – 9 места 2 

2. Високопроходими автомобили 12 

 Офис-оборудване/вид  
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№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

1. Компютри и периферия 9 

 Комуникационни връзки/вид  

1. Мобилни телефони 40 

2. Интернет рутери 3 

Оборудване за теренна работа 

1. Бинокъл 2 

2. Радиостанция 10 

3. GPS устройства 1 

4. Висотомер 2 

5. Клупа 5 

6. Електронен терминал за превозни билети 7 

Източник на информация: ТП ДЛС „Витошко-Студена“. 

 

1.5.4.Финансиране 

 

Финансирането е от най-важните аспекти, за изпълнението на дейностите от ПУ. 

ДПП „Витоша” е третостепенен разпоредител с бюджетни средства (към МЗХ, ИАГ), 

които всяка година са с различна стойност. Изпълнението на ПУ с регламентираните 

бюджетни средства не е възможно, тъй като тези средства са недостатъчни за успешно 

изпълнение на основните приоритети в нормативно определения планов период. 

Поради това ДПП „Витоша“ идентифицира възможности, за осигуряване на 

допълнителен финансов ресурс (извънбюджетни средства). 

За периода 2005-2014 г.общият разполагаем финансов ресурс от държавния 

бюджет за мероприятия възлиза общо на 1 014 400 лв. Тези финансови средства не са 

равномерно разпределени по години, което е предпоставка за затруднение при 

реализирането на някои от мероприятията за постигане приоритетите от ПУ. 

Бюджетните средства, покриват около 15% от разходите за приоритетните дейности, 

заложени в ПУ, което пък от своя страна е предпоставка за отлагане във времето, 

поради ненавременно финансиране. За този период Дирекцията на парка е реализирала 

дейности от ПУ, чрез съвместни проекти с преобладаващо външно финансиране. В 

периода след 2009 г. стартират мащабни проекти по ОПОС – 3 проекта, ЕИП, Life+ и 

др.  

Изпълнението на дейностите, заложени в Плана за управление на ПП „Витоша” 

показва, че постигането на оперативните задачи и предписания по опазване и ползване 

се реализира чрез различни възможности за финансово обезпечаване. Използвани са 

средства, както от държавния бюджет, така и от програми по ОПОС, за 

сътрудничество между България и Фландрия (област в Белгия), Норвежката програма 

за двустранно сътрудничество с България и Финансовия Механизъм на Европейското 

икономическо пространство (EEA), програма за сътрудничество в Югоизточна Европа 

(SEE European Cooperation Program), ОП Административен Капацитет, програма 

„Място за живот” на Фондация ЕкоОбщност, програма INTERREG IVC. Реализацията 

на част от дейностите е и резултат от частни инициативи. 

Общото бюджетното финансиране (без заплати и издръжка) на ДПП 

„Витоша“, за периода 2005-2014 г. е около 10% (между 1,5-19,0% годишно) спрямо 

външно финансиране.  

 
Пример: за 2014 г.: Одобрения за изпълнение бюджет през 2014 г. възлиза на 40 000 лв. (34% от 

предвидения) за мероприятия и 42 785 лв. за мероприятия по LIFE +. Допълнително през месец 

октомври са отпуснати още 13 000 лв. за честването на 80-годишния юбилей на парка.  

Общата реализация, за 2014 г. по проекти с външно финансиране е 3 794 208 лв., а по бюджет 53 000 

лв.(1,4%), при реализирани над 200 бр. договори. 
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Фигура №10: Бюджетно финансиране за периода 2005 - 2014 г. 

 
Източник на информация: ДПП „Витоша“ 

 

 ДПП „Витоша“ 

Проекти с външно финансиране: 

Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 

България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

- „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 

Витоша” 

  Обща стойност на проекта: 1 280 198 лв.  

  Период на изпълнение на проекта: 2009 г. – 2012 г. 

- „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 

Витоша – Фаза ІІ” 

  Обща стойност на проекта: 1 899 975 лв. 

  Период на изпълнение на проекта: 17.01.2012 г. - 17.05.2015 г. 

- „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша ” 

  Обща стойност на проекта: 5 240 300 лв. 

  Период на изпълнение на проекта: 30.07.2012 г. - 31.10.2015 г. 

 

Таблица №11: Реализирани проекти 

Реализирани проекти /Дейности/ 
 Начин на 

финансиране 

Стойност на 

реализация  

Възстановяване на балканската дива коза в ПП „Витоша“-2002 г. 

Национален 

доверителен 

екофонд (НДЕФ) 

100 000 лв. 

Проект “Проучване на крайречните съобщества на ПП „Витоша“ 

- 2004 г. 

ДПП „Витоша“ 

 
1 500 лв. 

„Проучване на състоянието на планинския явор - 2005 г. ДПП „Витоша“ 250 лв. 

Проект „Проучване на горскоплодни видове в южните части на 

ПП „Витоша” – 2005 г. 
ДПП „Витоша“ 1 000 лв. 

„Проучване на състоянието и подпомагане на популацията на 

мушмуловидната скоруша (Sorbus chamaemespilus)“, 2006 г. 
ДПП „Витоша“ 800 лв. 

Подкрепа за България за изпълнение на задълженията на страната 

по отношение на Натура 2000 в българските природни паркове – 

БУЛГАНАТ; -2006 

Фламандска 

програма за 

сътрудничество за 

Централна и 

Източна Европа 

240 000 лв. 

Проучване състоянието на редки и консервационно значими ДПП „Витоша“ 500 лв. за 
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Реализирани проекти /Дейности/ 
 Начин на 

финансиране 

Стойност на 

реализация  

видове мъхове в ПП „Витоша“ – 2009 г. авторски права 

Сдружение „Сикрет Трейлс“ – „Проучване на 10 бр. маршрути в 

границите на ПП „Витоша“ подходящи за пешеходен туризъм, 

със ски и снегоходки и записване на възлови GPS точки по 

маршрутите; изготвяне на описание на тези маршрути, картен 

материал за маршрутите на основа "Туристическа карта на 

Витоша"; предпечат и печат на 1000 бр. Пътеводител за 

пешеходен туризъм, със ски и снегоходки“ – 2007 г. 

ДПП „Витоша“ 3 650 лв. 

Доклад на тема: “Мониторинг във ветровални и короядни петна в 

смърчовите гори на Природен парк  „Витоша“ - 2007 г. 
ДПП „Витоша“ 

1500 лв. за 

авторски права 

Възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми 

на територията на ПП „Витоша“ - 2009 г. 

Програма за малки 

проекти на Глобален 

екологичен фонд за 

България 

 136 915 лв. 

 Подновяване на туристическата инфраструктура на територията 

на ПП „Витоша“ - 2008 г. 
ЧЕЗ България 

9 300/3 060 

финансов 

принос от 

ДПП 

Проект „Картиране на природни местообитания и свързаните с 

тях синтаксони в Боснешкия карстов район на територията на ПП 

„Витоша“ Фитоценологична роля на популациите от лечебни 

растения – Сълза Тодорова, СУ  „Св.Климент Охридски“, 

Биологичен факултет,  ноември, 2008 г. 

ДПП „Витоша“  
1000 лв. за 

авторско право 

Ремонт на туристическа инфраструктура по р. Бистришка и р. 

Янчовска - 2008 г. 
Уникредит Булбанк 

50 200 лв./ 

20 200 

съфинансиране 

Проект: Зелен кът Тойота - 2008 г. 

„Тойота Балканс“ 

ЕООД и Toyota Fund 

for Europe  

58 600 лв. 

Проучване на биоразнообразието на водрораслите в някои  

Натура 2000 местообитания на територията на ПП „Витоша“ - 

2008 

ДПП „Витоша“  7 000 лв. 

„Проучване на видовия състав, числеността на популациите и 

заплахите за някои видове земноводни на територията на ПП 

Витоша и ежегоден мониторинг“ – 2009 г. 

ДПП „Витоша“  500 лв. 

Проект: Възраждане и запазване на традиционни строителни 

техники и умения, използвани в България - 2009-2011 г. 

Финансов 

механизъм на 

Европейското 

Икономическо 

пространство (ЕИП) 

598 190 лв. 

Проект №0574R2 PERIURBAN - Парковете в периферията на 

урбанизираните територии – подобряване на условията на 

околната среда - 2010-2012 г. 

Програма 

„INTERREG IVC“ 
2 252 393 лв. 

Доклад от Предварителна оценка  за очакваното въздействие от 

реализиране на СПУП за туристическа и ски зона „Алеко” върху 

земите и горите от горския фонд на територията на Природен 

парк „Витоша” - 2010 г. 

ДПП „Витоша“ 130 лв. 

Проект LIFE08 NAT/BG/000281 - Опазване и възстановяване на 

11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 

Натура 2000 места в  българските гори - 2010-2014 г. 

Програма LIFE+ 

финансовият 

инструмент за 

околна среда на ЕС 

1 236 834 евро 

в т.ч.615 199 

евро 

съфинансиране 

от ЕС 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ 

Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 от 30.07.2012 г. 

Дейност 1.1.1. Производство на фиданки от типичните за 

местообитания 91D0, 91E0 и 9410 видове и внасянето им в горски 

територии държавна собственост 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

11990,4 
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Реализирани проекти /Дейности/ 
 Начин на 

финансиране 

Стойност на 

реализация  

Дейност 1.1.2. Осъществяване на мероприятия за регулиране на 

вредителите (Ips typographus) в смърчовите гори (тип 

местообитание 9410) 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

16692 

Дейност 1.2.Устойчиво управление на торфищата (тип 

местообитание 7140) във връзка с опазване на 

биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

43008 

Дейност 1.3. Възстановяване на местообитание на 

жълтокоремната бумка (Bombina variegata) 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

24000 

Дейност 1.4. Поддържане на местообитанията на Европейския 

лалугер в благоприятно състояние 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

10640,62 

Дейност 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в 

ПП „Витоша“ 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

  

Дейност 1.6. Разширяване на обхвата на системата за 

регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra 

rupicapra balcanica) намиращи се извън адаптационната ограда, с 

цел намаляване на риска от бракониерство 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

75140 

Дейност 1.7. Разработване на Система от постоянни пробни 

площи за представителни видове и местообитания и територии за 

установяване на антропогенното въздействие върху тях. 

Оперативна 

програма „Околна 

среда 2007 – 2013” 

10356 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ 

 

 ТП ДГС „София“ 

За периода  2005 – 2013 г.,  ТП ДГС „София" няма регистрирани чужди източници на 

финансиране. Всички дейности и мероприятия се предвиждат и осигуряват от 

стопанската дейност на ДП ДГС „София". 

 ТП ДЛС „Витошко-Студена“ 

За периода 2005 – 2013 г. ТП ДЛС „Витошко-Студена“ от 2005 – 2011 г.  е на 

бюджетна издръжка в частта на 30 служители, а останалите до 110 човека и 

дейностите са финансирани от  стопанската дейност. От 2011 г. след влизане в сила на 

новия Закон за горите, ДЛС става териториално поделение на Югозападно държавно 

предприятие и е на самоиздръжка. 

 ОП „Управление на общински земи и гори“ 

За периода 2005 – 2013 г. ОП „Управление на общински земи и гори“ има щат от 17 

човека, включително директор и администрация от 5 човека; гл. лесничеи – 2 човека; 

лесничеи – 2 човека; геодезист – 1 човек; горски стражари – 8 човека. Бюджетът на ОП 

се определя всяка година с общински средства. 

 

1.5.5. Контролна дейност на ДПП „Витоша“ за периода 2005 г. – 2015 г. 

 

През разглежданият период 2005 г. – 2015 г. в резултат на съвместни проверки на ДПП 

с РДГ София, РДГ Кюстендил и РОСВ София са извършени следните контролни 

дейности: 

  съставени 122 броя констативни протоколи; 

  извършени 523 броя проверки на горските територии; 

  проверени 122 броя сигнали. 
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1.5.6. Други държавни, общински и обществени организации 

 

 Министерство на вътрешните работи (МВР) и дирекциите към него:  

- РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – София - (ПБЗН-район 6) - 

отговаря при сигнал за пожар и за пожарната безопасност на територията на парка; 

- РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – Перник; 

- Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) - Районно полицейско 

управление (6-то РПУ) - осъществява контрола върху нарушителите в Парка; 

- ОД на МВР – София; 

- ОД на МВР – Перник; 

 Столична община – Дирекция „Сигурност“ - осъществяване на контрол, относно 

допускането на автомобили (в празнични и почивни дни) в границите на парка със 

заповед на кмета; 

 ОП “Екоравновесие” - общинско предприятие с основна дейност – регулиране 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична Община. Парка 

и предприятието си партнират, относно организацията на работата свързана с  

безстопанствените кучета, кастриране, приюти за агресивни животни и прибиране на 

трупове на животни. 

 Неправителствени организации (НПО) – ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза 

(по Закон за юридическите лица с нестопанска цел), като целта на учредителите е да 

допринесат за развитието на определени ценности в обществото. Позволените от 

закона цели, на НПО могат да включват различни дейности, като основните 

реализиращи дейности в границите на парка имащи отношение към изпълнението на 

неговите цели са: 

- устойчиво развитие и опазване на околната среда; 

- туристически дружества; 

- спортни дейности; 

- и др. 

 Юридически и физически лица, собственици на гори, земи и водни площи в ЗТ; 

 Граждански групи и други заинтересовани лица. 

 

1.5.7. Други органи имащи отношение към ПП „Витоша“, описание и 

функции 

 

 Планинската спасителна служба (ПСС), (www.pss.bg) - ППС е специализирана 

организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на 

основание на закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за 

устройството и дейността на ПСС. С посочения закон държавата е възложила на БЧК 

да извършва дейността "планинско спасяване" чрез Планинската спасителна служба. 

ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване 

и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско 

спасяване IKAR от 1971 г. ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите 

на Червения кръст и своите традиции. ППС има задължения да наблюдава за 

опасности, които могат да възникнат в парка за туристите: маркировка, стълбове, 

мостове и др. Централата на ПСС се намира в гр. София и две бази в парка (база Алеко 

и база Офелиите) с денонощно дежурство; 

 Български туристически съюз (БТС), (www.btsbg.org) - Българският туристически 

съюз, основан 1895 г. на Черни връх по инициатива на Алеко Константинов-

Щастливеца, съхранява и развива дълголетните традиции на туристическото 
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движение. Българският туристически съюз е сдружение, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в 

обществена полза, което обединява туристически сдружения – туристически 

дружества, федерации и асоциации; 

 Туристически дружества (ЮЛ с нестопанска цел за обществено полезна 

дейност), имащи отношение към Витоша планина: 
- ТД "Погледец-Бистрица"; ТД "Боерица"; Академично ТД при БАНОПД; Българска 

федерация на туристите-ветерани; Българска федерация по ориентиране; Сдружение 

на туристическите хорове в България; Университетски туристически съюз "Академик"; 

Младежко ТД "Алеко"; ТД "Алеко Константинов 1899"; Туристическо и екологично 

дружество "Алеко"; Младежки клуб за спорт и туризъм "Витоша"; ТД "Витоша"; ТД 

"Витошко лале";  ТД "Еделвайс"; ТД "Здравец-Район Връбница"; ТД "Зелена 

България"; ТД "Иван Вазов";  ТД "Камен дел-1934"; ТД "Момина скала"; Спортно-ТД 

"Мотен";  Спортно-ТД "Овча купел";  ТД "Планински орли"; ТД "Росна китка"; ТД 

"Седемте исполина"; ТД "Сердика"; ТД "Сирена"; ТД "Средец"; ТД "Тинтява"; ТД 

"Урвич"; ТД "Фонфон";  Хор "Планинарска песен"; Хор "Планинарска песен 

Филип Аврамов"; ТД "Черни връх";  ТД "Чисти планини" и др. 

Голяма част от тях са вписани в Централен регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за обществено полезна дейност, друга част са и/или членове на 

Българската федерация по туризъм (БФТ) и/или членове на Българския туристически 

съюз (БТС). 

 

 

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

 
При проучването на съществуващи планове и проекти за територията на ПП „Витоша” 

са установени следните разработки: 

 

1.6.1. Проекти и дейности през периода на действие на План’1 за територията на 

ПП „Витоша“ – възложени/изпълнени от ДПП „Витоша“ или други възложители 

 

 „Проучване на състоянието на планинския явор (Acer heldreichii Orph. ex 

Boiss) на територията на ПП „Витоша“ – Възложител: Д ПП „Витоша“,  

Изпълнител: студент от ЛТУ – Ал. Дунчев, 2005 г. Направено е проучване на 

разпространението на планинския явор (Acer heldreichii) на територията на парка, 

оценка на неговото здравословно и репродуктивното състояние и картиране на 

находищата. 

 Проект „Проучване на горскоплодни видове в южните части на ПП „Витоша” 

– Момчил Панайотов, 2005 г. Изследването обхваща долините на реките Кладнишка, 

Матница, Струма и Добри дол. 

 Натура 2000 на Витоша – Пътеводител на природните местообитания от 

значение за Европейската общност, Сдружение „ЕкоАрк“, 2005 г. Представени са 27 

бр. природни местообитания от мрежата Натура 2000, които се срещат на Витоша, 

заедно с тяхната характеристика; 

 Проект „Борбата срещу корояда-типограф (Ips typographus L.) и 

възстановяването на засегнатите смърчови гори в ПП „Витоша”, Работен доклад 

до Дирекцията на ПП “Витоша”, Ал.Дунчев, 2006 г. Представена е аргументация за 

отрицателния ефект от отсичането на напуснати короядни дървета и е подчертано 
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значението на мъртвата дървесина за естественото възобновяване на гората и 

опазването на биоразнообразието в дългосрочен план; 

 Проучване състоянието на редки и консервационно значими видове мъхове в 

ПП „Витоша“ – ст.н.с. II ст. д-р Анна Ганева, 2006-2009 г.; 

 Доклад на тема: „Мониторинг във ветровални и короядни петна в смърчовите 

гори на Природен парк „Витоша“, Възложител: ДПП „Витоша“, инж.Ал.Дунчев, 

2007 г. Проучен е дендрологичния състав и структурата на подраста във ветровалните 

площи в м. Офелиите и резерват „Бистришко бранище”, фитоценологичната структура 

на растителността, микроусловията на средата и значението им за възобновяването и 

оценка на изкуственото залесяване в м. Офелиите; 

 Възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми на 

територията на ПП „Витоша“, 2007 – 28.02.2009 г., Изготвяне и прилагане на План 

за действие за възстановяване и опазване на смърчовите гори в парка; 

 Подновяване на туристическата инфраструктура на територията на ПП 

„Витоша“, 2008 г. Подменени 191 насочващи табели по популярни маршрути; 6 

бр.табла информиращи за приноса на ЧЕЗ-Груп; 

 Лесоустройствен проект на ДЛС „Витошко-Студена“, област Перник, 

„Агролеспроект“ ЕООД, 2008 г. По проекта се изпълняват горскостопански и 

ловностопански мероприятия на територията на ТП ДЛС „Витошко -Студена” през 

периода 2008-2017 г.; 

 Лесоустройствен проект на ДГС „София”, област София, Агролеспроект 

ЕООД, 2009 г. По проекта се изпълняват горскостопански и ловностопански 

мероприятия на територията на ТП ДГС София през периода 2009-2018 г.; 

 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. Картирани са 

местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) и 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни 

съобщества в Боснешкия карстов район; 

 Ремонт на туристическа инфраструктура по р.Бистришка и р.Янчовска, 2008 

г. Възстановени 30 км. туристически алеи по маршрутите в парка; 

 Проект: Зелен кът Тойота, 2008 г. Залесени 7 500 дървета на площ 25 дка, 

изградена и възстановена туристическа инфраструктура, информационни табла и 

издадени серия информационни материали(брошури, дипляни, тениски, стикери и др.; 

 Степен на увреждане на тревната покривка и мерки за подобряване на 

състоянието по ски писта „Витошко лале“,  консултантска оценка, проф. Д. Пеев, 

2009 г. Предложени са методи и подходи за ограничаване на ерозията и 

възстановяване на тревната покривка; 

 Проект: Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и 

умения, използвани в България, 2009-2011 г. Изграден и оборудван е функциониращ 

Детски Екостационар „Белите брези“ от 2012 г.; 

 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски басейн, р. Искър 

за 2010-2015 г. Планираната в Плана „Програма от мерки“ са за постигане и 

поддържане доброто състояние на водите; 

 План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, р. 

Струма за 2010-2015 г. Планираната в Плана „Програма от мерки“ са за постигане и 

поддържане доброто състояние на водите; 
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 Проучване на биоразнообразието на водрораслите в някои  НАТУРА 2000 

местообитания на територията на ПП „Витоша“, Стойнева, М., Иванов, П., Узунов, 

Б., Ишева, Ц., Рашкова, 2010 г.; 

 Проект №0574R2 PERIURBAN - Парковете в периферията на урбанизираните 

територии – подобряване на условията на околната среда, 2010 – 2012 г. 

Програма: INTERREG Разработени: Проект: Териториален анализ на природен парк 

„Витоша” в качеството му на крайградска природна територия - Парковете в 

периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната 

среда, „Екоиновации“ ООД, 2010 г; План за действие за прилагане на добри практики 

за управление в Природен парк „Витоша“ в качеството му на периурбан територия, 

„Ривекс 99“ ООД, 2012 г.; Задание за актуализация на План за управление на 

Природен парк „Витоша“ с период на действие 2014-2024 г., 2012 г. „Ривекс 99“ ООД; 

 ДОКЛАД от предварителна оценка за очакваното въздействие от реализиране 

на СПУП за туристическа и ски зона „Алеко”  върху земите и горите от горския 

фонд на територията на Природен парк „Витоша”, „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД, 

2010 г. Според предварителна оценка при реализиране на СПУП очакваните засегнати 

площи са в размер на 165.25 ха; 

 Проект: „Проучвания върху състоянието на планинския явор (Acer heldreichii 

Orph. ex Boiss) на територията на Природен парк „Витоша“,  гл.ас. Евгени Цавков, 

2011 г. Проучването на находищата на планинския явор на територията на ПП 

„Витоша“ се базира изцяло на установените находища от проучването на 

инж.Ал.Дунчев през 2005 г.; 

 Проект LIFE08 NAT/BG/000281 - Опазване и възстановяване на 11 типа 

природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в  

българските гори (Възстановяване на клек в ПП „Витоша” и 92А0 Крайречни галерии 

от Salix alba и Populus alba – площ 5 дка). Проектът е реализиран изцяло с ръчен  

доброволчески труд; 

 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,  доц. д-

р инж. Мариус Димитров, 2013 г. Установени са 136 вида висши растения в 

торфищните комплекси на територията на ПП „Витоша“. Сред тях са и редица лечебни 

растения – видове от родовете Equisetum, Juniperus, Eriophorum, Hupericum и др. 

Четири от тях са консервационно значими - Angelica pancici, Drosera rotundifolia, 

Potentilla palustris и Salix pentandra; 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”; ОПОС, Финансиран с 

Договор №  58301 – С – 003 от 31. 07. 2009г.  

 

 Дейност 1. Управление на проекта – дейността е приключила; 

 Дейност 2. Дейности за информация и публичност (дипляна за Евр. Лалугер, 

плакати, „ГЕОСОФТ“ ЕООД, 2010 г.; Дипляна за възстановяване на целеви 

местообитания, „НЕО АРТ“ ООД, 2011-2012 г.; организиране и провеждане на 

събития, "Афордабъл Модулар Констръкшън", 2012 г.; изработка на пластмасови 

плаки с отпечатан текст за постоянните обяснителни табели- информация  ОПОС, ЕТ 

„Искра Върбанова – Алпина“, 2012 г.) - Отпечатани  дипляни  за евр. лалугер – 1000 

бр.;  за  балк. дива коза – 1000 бр., за „възстановяване целеви прир. на местооб.” печат 
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на 1000 бр.; за флора – 1000 бр.;  за за фауна – 1000 бр.; за турисъм – 1000 бр.; за 

постигнати резултати по проект – 1000 бр.; провеждане на пресконференции – 2 бр., на 

прес-турове –  2 бр. и изработване и поставяне на табели и ПВЦ-табла – 20 бр. – 

дейността е приключила; 

 Дейност 3. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане 

на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП - събирани 

вкоренени и засадени  резници/фиданки от Clematis alpina – 200 бр, Acer heldreichii – 

400 бр, Taxus baccata – 400 бр. – дейността е приключила; 

 Дейност 4: „Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 

9110, ограничаване на възможностите за заемане на нови площи или възстановяване,  и 

залесяване на освободените петна. – Букови гори от типа Luzulo fagetum“ - 

изпълнение: изкоренени, окосени и изнесени до сметища растения от вида Fallopia 

japonica – дейността е приключила; 

 Дейност 5. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и 

мечката в ПП „Витоша“ чрез разработване и инсталиране на електронна 

охранителна система за регистриране на изстрелибракониерството върху 

балканската дива коза и мечката в ПП „Витоша“ чрез разработване и 

инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели - 

изработена е и е монтирана на терен система за локализиране на изстрели с дългоцевно 

огнестрелно оръжие на територията на ПП „Витоша“– дейността е приключила; 

 Дейност 6: Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската 

дивата коза на територията на ПП „Витоша“ - закупени са: три броя GPS-

нашийници с цел мониторинг на популацията на дивата коза; 3 бр. челници и въжета 

за траплинии и пружини за траплинии /примки/; изработен е специализиран сандък за 

транспортиране на уловените диви кози от мястото на улаването до територията на ПП 

„Витоша”; Общо за периода са уловени 6 бр. диви кози – дейността е приключила; 

 Дейност 7:  Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския 

лалугер: - уловени 13 лалугера и е проследена тяхната адаптация на територията на 

ПП „Витоша“; окосени са 20 дка. в м. Могилата; изградена е временна ограда за 

лалугери; извършени са консултации за реинтродукцията на европейския лалугер; 

извършено е  окосяване на тревната растителност на площ от 50 дка. в м. „Купена“; 

извършено проучване на находищата на евр. лалаугер и анализ на състоянието на 

находищата на евр. лалугер на територията на ПП „Витоша“; разработен  наръчник за 

работа с доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на 

възстановяване и аклиматизация на европейския лалугер в парка; извършено 

наблюдение на адаптационно съоръжение за европейски лалугер, подхранване на 

лалугери; уловени 40 бр. лалугери; изработени са и са доставени 4 бр. 

радионашийници за лалугери, които сe поставят на животните с цел мониторинг на 

популацията на европейския лалугер – дейността е приключила;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Дейност 8:  Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически 

маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута – 

дейността е приключила; 

 Дейност 9: Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен 

стационар „Белите Брези“ – ЕИП; Възстановено оборудването на съществуващ 

трафопост – дейността е приключила; 

 Дейност 10. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в 

парка и ръководство за интерпретация. Изработена е обща интерпретационна 

програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация – дейността е 

приключила; 
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 Дейност 11. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по 

поречието на  Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река 

Струма (местообитание 91Е0). Произведени са 6000 бр. фиданки от бяла върба; 

произеведени фиданки от бяла и зелена елша, като по договор е било заложено да 

бъдат произевдени 1000 бр. фиданки, а изпълнителя реално е произвел 350 бр. от бяла 

елша – дейността е приключила; 

 Дейност 12. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и 

пещерата „Духлата“ чрез създаване на система за ограничаване и контролиране 

на достъпа и експонация. Направена геодезична снимка на Тронната зала на пещера 

Духлата в ПП „Витоша“ – дейността е приключила; 

 Дейност 13. Поддържане и възстановяване на местообитанията на 

жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване 

на интерпретационен кът на земноводните. Възстановени са Симеоновските езера - 

4 на брой, с цел да станат пригодни местообитания за земноводни. Възстановено е 

езеро пред заслон „Кикиш“, като целта е то да стане пригодно за местообитание на 

земноводни – дейността е приключила; 

 Дейност 14. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 

– Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез 

проектиране на СОЗ на 6 публични водохващания в ПП „Витоша“. Проектирани 

са санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване на 15 бр. водохващания в ПП “Витоша” – дейността е 

приключила; 

 Дейност 15. Одит. Извършен е независим одит, проверка на разходи, като одита е 

направен на няколко етапа от изпълнението на проекта – дейността е приключила; 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „ВИТОША“ - ФАЗА II“; ОПОС, Финансиран с Договор 

№  Номер на договора 5103020-С-001 от 17.01.2012 г. 

 

 Дейност 1: Подпомагане на популациите на редки, защитени и уязвими видове 

растения на територията на ПП „Витоша“ (Закупен е високопроходим автомобил 

Toyota Hilux 2.5-D-4D Comfort, „ТМ Ауто” ЕООД, 2012; Производство на посадъчен 

материал от мушмуловидна скоруша (Sorbus chamaemespilus) по метода „in vitro”, 

„Сортоизпитване – Елена“ ООД, 2014 г.; Събиране на семенен и вегетативен материал 

и производство на индивиди от Salix pentandra, Sorbus chamaemespilus, Gentiana lutea и 

Galanthus elwesii, „Горски дар“ ООД, 2014 г.). Засадени са 200 нови индивида от 

елвезиево кокиче  в парка. Произведени са и 200 индивиди жълта тинтява – дейността 

е приключила; 

 Дейност 2: Опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на 

територията на ПП „Витоша“ (Събиране на семенен и вегетативен материал и 

производство на фиданки от забележителни и вековни дървета, „Горски дар” ООД, 

2012 г.; Изработване и поставяне на ограда около забележителни и вековни дървета, 

„АБиЮ Инженеринг“ ООД, 2014 г.; Изработка и поставяне на информационни 

метални табла за забележителните дървета, „Еффект Груп“ ООД, 2013 г.; 

Изработка и поставяне на информационни табели, „Еффект Груп“ ООД, 2013 г.). 

При около двадесет забележителни дървета са изградени 17 броя дървени огради. 

Поставени са 30 бр. информационни  табели. Произведени са 80 броя фиданки – по 10 

броя от 8 дървесни вида. Изработени са 8 броя метални информационни табели – 

дейността е приключила; 
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 Дейност 3: Определяне и защита на важни територии за недопускане на 

безпокоенето на кафявата мечка (Улов на мечки и маркирането им с GPS-GSМ 

нашийници, „Сдружение за дива природа – Балкани“, 2014 г.; Картиране на 

бърлогите и обозначаване на районите обитавани от мечки с предупредителни 

табели „Сдружение за дива природа – Балкани“, 2014 г.; Доставка на GPS-GSМ 

нашийници за мечките, Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа 

ЕООД, 2013 г.; Залесяване с горскоплодни видове, „Вива-Лес-2“ ООД, 20015 г.; 

Закупуване на векторна специализирана карта на районите обитавани от мечки в 

ПП „Витоша”, „ГЕОКАД 93“ ЕООД, 2014 г.; Обектив 400 мм с конвертор и 

филтър, Дружество по ЗЗД „Обединение за доставка на оборудване за ПП „Витоша“, 

2013 г.; Раници, Дружество по ЗЗД „Обединение за доставка на оборудване за ПП 

„Витоша“, 2013 г.; GPS устройства, Дружество по ЗЗД „Обединение за доставка на 

оборудване за ПП „Витоша“, 2013 г.; GPS устройства, 2013 г.)  Уловени са и са 

маркирани с GPS-GSM нашийници две мечки. Изработени и монтирани са 10 броя 

информационни табели за  районите най-често обитаеми от мечки. Закупена е 

специализирана векторна карта и регистри  в цифров вид на CD – два екземпляра. 

Засадени са 200 броя горскоплодни фиданки (брекина, офика, дива круша, киселица, 

скоруша) – дейността е приключила; 

 Дейност 4: Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива 

коза на територията на ПП „Витоша“ (Доставка на капан за козите - тип мрежа, 

Изследователски център по Управление на Дивите Животни-Доставка на капан за 

козите - тип мрежа, 2013 г.; Улов на 15 диви кози, „Уайлдлайф“ ЕООД, 2014 г.; 

Поддръжка на адаптационно съоръжение, „Уайлдлайф“ ЕООД, 2014 г.; Доставка 

на GPS-GSМ нашийници за козите, Модерни Технологии за Управление на Дивата 

Природа ЕООД, 2013г.; Доставка на сандък за транспорт на козите, Емил Иванов 

Велинов, 2012 г.; Експерти за наблюдение на козите и оценка на динамиката на 

популацията, Ангел Валентинов Дюгмеджиев, Владимир Руменов Тодоров, Даниела 

Дякова Димитрова, 2014 г.) Уловени са  и са транспортирани 10 бр. диви кози до 

територията на ПП „Витоша“. Закупен е капан за улов на диви кози тип „Вдигаща 

мрежа“. Експертите за наблюдение са попълнели 480 броя формуляри за наблюдение 

на диви кози – дейността е приключила; 

 Дейност 5: Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на 

територията на ПП „Витоша”, „Бийгъл фото логистик“ ЕООД, 2014 г.. 

Реинтродукция на предварително маркирани екземпляри от вида главоч в р. Плакария. 

Изработeна е количествена оценка на близките популации в басейна на р. Искър – 

дейността е приключила; 

 Дейност 6: Възстановяване на популацията на червения аполон (Parnassius 

apollo) на територията на ПП „Витоша”, „Спация Уайлдлайф“ ООД, 2014 г. На 

територията на ПП „Витоша” са освободени 128 пеперуди  Червен аполон – 93 женски 

и 35 мъжки екземпляра (с. Чуйпетлово, с. Боснек, Владайския пролом, местността 

Черния кос, местността Бялата вода и над Княжево) – дейността е приключила;  

 Дейност 7: Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и 

разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна, Стоян 

Петков Лазаров, 2014 г. Изработена е Програма oт мерки за опазване на пещерната 

фауна. Изработени са 1000 бр. брошури  за Оценка на въздействието от посещенията в 

пещерите и файлове за печат за изработка на  3 броя информационни табла – 

дейността е приключила; 

 Дейност 8: Възстановяване и ремонт на съществуващата туристическа 

инфраструктура в Природен парк „Витоша“ (Възстановяване и ремонт на 
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туристическата инфраструктура, „Инфра Роудс“ ЕООД, 2014 г.; Възстановяване и 

ремонт на 3 бр. санитарни възли, „Инфракорект строй“ ЕООД, 2014 г.; Инженер-

консултант, Валентин Бонев Илиев, 2014 г.). Възстановени и ремонтирани обекти: 

алейна мрежа - 20 км и един  санитарен възел – дейността е приключила; 

 Дейност 9: Разработване на специализирана кадастрална карта и на 

специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП „Витоша” 

(Разработване на специализирана кадастрална карта на инфраструктуратата в ПП 

„Витоша”, „ГЕОКАД 93” ЕООД, 2014 г.; Разработване на специализиран 

устройствен план на инфраструктурата на ПП „Витоша” – не е възложено!) – 

дейността е прекратена; 

 Дейност 10: Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша” 

(Изработване на воден баланс, НИMХ – БАН, 2014 г.; Доставка на ГИС софтуер за 

визуализация, управление, създаване и анализ на геореферирани данни, „Йоана 

05”  ЕООД, 2014 г.; Доставка на преносими компютри, „Ц.М. Консулт“ ЕООД, 2013 

г.;) Изготвен е  воден баланс за територията на Природен парк „Витоша“ – дейността е 

приключила; 

 Дейност 11: Осъществяване на тематична обучителна програма за 

посетителите на парка (Провеждане на серия от тематични посещения на терен в ПП, 

интерпретация, анимация, „Стил Травел“ ЕООД, 2014 г.; Изработване на тематични 

дипляни, „Спектър“ АД, 2014 г.; Излъчвания на телевизионен клип, 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 2014 г.; Излъчвания на клип по 

радио канал, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, 2014 г.; Публикация в 

печатно издание, „БИК-Българска Издателска Компания“ АД, 2012 г.) Проведени са  

100 тематични посещения в парка. Отчечатани са дипляни и плакати за забележителни 

дървета в парка,  за петтичинковата върба, скорушата, жълтата тинтява и елвезиевото 

кокиче, за  кафявата мечка, за  главоча, за червения аполон, за дневните пеперуди на 

Витоша и дипляна за пещерите и пещерната фауна – дейността е приключила; 

 Дейност 12: Мерки за информация и публичност (Провеждане на 

пресконференции, „Перфект Ла“ ЕООД, 2012 г., Компакт-ИС ООД, 2012 г.,   СД 

„Александър - експорт-импорт Добринов”, 2015 г.; Изработване на билборд, 

„Афордабъл Модулар Констръкшън“ ООД, 2012 г.; Изработване на постоянни 

обяснителни табели, „Фагус“ ЕООД, 2014 г.). Провеждени са  две пресконференции – 

в началото и в края на проекта. Изработен и монтиран е билборд в местност Златни 

мостове. Изработеи и поставени на терен са 11 бр. обяснителни табели /2 бр. за 

флората, 3 бр. за фауната и 6 бр.  за възстановените алеи/ – дейността е приключила; 

 Дейност 13: Организация и управление на проекта. Работа по управление на 

проекта, вкл. изготвяне на справки, доклади, преглед на докладите на изпълнители и 

експерти по проекта.  Проведени са обучения за служителите на ДПП „Витоша” за 

промени в ЗОП и др. – дейността е приключила; 

 Дейност 14: Текущ одит на проекта. Изготвен е окончателен одитен доклад към 

окончателно искане за средства. Извършен е  вътрешен одит на ДПП „Витоша” от 

ИАГ, който включва и одит на проекта  – дейността е приключила. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ – ОПОС, Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 от 

30.07.2012г 

 

 Дейност 1.1.1. Производство на фиданки от типичните за местообитания 91D0, 

91E0 и 9410 видове и внасянето им в горски територии държавна собственост, 
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„Горски дар” ООД, 2012-2014 г. Вкоренени са резници, по 400 броя от следните 

видове: бяла елша, обикновена елша, зелена елша, планински ясен; 1000 броя 

пикирани семеначета от клек и 5000 броя пикирани семеначета от обикновен смърч. 

През октомври 2014 са засадени 5000 броя фиданки смърч в м. Меча поляна на 

Витоша. Засадени са 1000 броя фиданки клек в м. Платото – дейността е 

приключила; 

 Дейност 1.1.2.Осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите 

(Ips typographus) в смърчовите гори (тип местообитание 9410) - Доставка, 

поставяне и обслужване на феромонови уловки, „Ал и Ив Форест Консулт” ЕООД, 

2012-2014 г. За 2013 г. са уловени 22 300 бр. мъжки екземпляри от вида. Изпълнителят 

предава изготвени от него препоръки за бъдещи действия за подобряване на 

санитарното състояние на смърчовите гори на Витоша – дейността е приключила;. 

 Дейност 1.2.Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) 

във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на 

климата, „Българска геоинформационна компания” ООД, 2013-2014 г. Изготвени са 

доклади – дейността е приключила; 

 Дейност 1.3. Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка 

(Bombina variegata)- езерото в района на Куртова река. Предвидените по договора 

мероприятия са извършени на терен съгласно техническото задание – дейността е 

приключила; 

 Дейност 1.4. Поддържане на местообитанията на Европейския лалугер в 

благоприятно състояние (Косене с цел поддържане в подходящо състояние на 

местообитанията на еропейски лалугер на територията на ПП „Витоша” по 1 договор 

годишно през 2012, 2013, и 2014, Борислав Благоев Благоев и                                     

Борислава Иванова Стефанова; Лов на 40 екземпляра от вида европейски лалугер 

и реинтродукцията им в ПП “Витоша” по 1 договор годишно през 2013 и 2014, 

Йордан Спасов Кошев; Проследяване процеса на адаптация на лалугерите в ПП 

„Витоша” по 3 договора с експерти/ годишно за 2013 и 2014, Александър Петров 

Петров, Георги Стефанов Стоев, Владимир Кирилов Александров, Иван Генчев 

Андреев, Александър Петров Петров, Кристиан Йорданов Йорданов; Монтаж и 

демонтаж на адаптационно съоръжение по един договор през 2013 и 2014, Владимир 

Евгениев Милушев) – дейността е приключила;  

 Дейност 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП 

„Витоша” (Почистване на пет корита на реки, „Униката“ ЕООД, 2013-2014 г.; 

Подпомагане на популацията на балканска пъстърва на територията на парка 

(зарибяване), Риболовен клуб БАЛКАНКА, 2013-2014 г.; Изготвяне на ръководство  

за управление на ихтиофауната, „Бийгъл фото логистик” ЕООД, 2013-2014 г.; 

Проучване хидробиологичното състояние на реките в Природен парк „Витоша”, 

“Бийгъл фото логистик” ЕООД, 2013-2014 г.) . Изготвени са Методика за извършване 

на разселване (зарибяване) и Ръководство за управление на ихтиофауната в ПП 

„Витоша” и др. – дейността е приключила; 

 Дейност 1.6. Разширяване на обхвата на системата за регистриране на 

изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica) намиращи се 

извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство (Улов 

и поставяне на GPS-GSM нашийници на диви кози - два договора с експерти годишно 

за 2012, и четири за 2014, Владимир Евгениев Милушев, Янко Господинов Янков,                                

Благой Борисов Благоев,Стефан Иванов Стефанов, Ангел Валентинов Дюгмеджиев, 

2012-2014 г. – дейността е приключила; 
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 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, Теньо Атанасов Мешинев, 2013-2014 г. – дейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.1 Разработване на технически проекти за обекти (Изготвяне и 

предоставяне на доклад от независима инспекция на технически проект за 

съответствие, Роспа България ЕООД, 2013 г.; Изготвяне на конструктивни 

становища за проекти (типов проект на дървен мост, два броя детски площадки, 

типов проект за подход, два броя типови проекти на заслон), Стил 9-инженеринг 

ЕООД, 2014 г.; Разработване на технически проекти за три обекта (1.М. Плажа - 

Бистрица, 2.Алея с. Железница, 3. Подход Железница), „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД, 

2013 г.; ) – поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.2 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура 

(Теренни обследвания, анализ и изготвяне на технически задания на предвидените за 

ремонт алеи по проекта, „ВелиКО ПРОЕКТ” ЕООД, 2012 г.; – дейността е 

приключила; 

 Поддейност 2.1.3. Ремонт на заслони, ЕТ „Ивона Консулт – Ивона Николова”, 

2013 г. – поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.4. Ремонт на чешми, „Витошка вода” ЕООД, 2013 г. – 

поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.5 Оформяне на основните подходи към парка, „АБ и Ю 

Инженеринг” ООД, 2014 г. – поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.6 Ремонт и възстановяване на стълбова маркировка, Теодор 

Христов Захариев, 2013 г. – поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.7 Ремонт и възстановяване на туристически указателни табели 

(Изработка на туристически указателни табели, „Еффект груп” ООД, 2013-2014 г.; 

Поставяне на указателни табели, „АВИЦЕНА 9000” ЕООД, 2013-2014 г.; Изработка 

на забранителни и предупредителни табели, „Еффект груп” ООД, 2013-2014 г.; 

Опис на местата за поставяне на указателни табели, Теодор Христов Захариев, 

2013 г. ) – поддейността е приключила; 

 Поддейност 2.1.8 Ремонт и възстановяване на кътове за отдих и др. 

допълнителни елементи (Кът за отдих с. Рударци /р. Рударица/, „САМИ-М” ЕООД, 

2013 г.; Изработка и доставка на информационни табла и маси „Витошки тип” за 

кътове за отдих по Алея на билките и Алея на лечителите, „АБ АРТПРОЕКТ” 

ЕООД, 2014 г.; Естрада при детски ескостационар "Белите брези", „АБ 

АРТПРОЕКТ” ЕООД, 2014 г.) – поддейността е приключила; 

 Дейност 2.2. Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на 

границите на парка, “ГЕОИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 2014 г. – дейността е 

приключила; 

 Дейност 2.3 Описание, оформяне и маркиране на терен на маршрути и места 

за практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, 

скално катерене, конен туризъм (Разработване на стратегия за развитие на 

екстремни и алтернативни спортове вкл. парапланеризъм, ски свободен стил и 

пещернячество, Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил „Екстрийм 

медиа” ООД, „Българска геоинформационна компания“ ООД, 2014 г.; Разработване 

на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП „Витоша” (вкл. 

даунхил) и описание на маршрути за практикуване, „Консепт Криейтив Крю” 

ООД, 2013 г.; Разработване на стратегия за развитие на конен туризъм в ПП 

„Витоша” и описание на маршрути за практикуване, „Клуб по конен спорт - 
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Тарсас”, 2013 г.; Разработване на стратегия за развитие на алпинизъм и скално 

катерене в ПП „Витоша” и описание на маршрути за практикуване, Българска 

федерация по катерене и алпинизъм (БФКА), 2013 г.; Оформяне и маркиране на 

терен на веломаршрути, Консепт Криейтив Крю ООД, 2013 г.; Оформяне и 

маркиране на терен на маршрути за конен туризъм, Сдружение „Клуб по конен 

спорт – Тарсас“, 2013 г.; Оформяне и маркиране на терен на маршрути за 

алпинизъм и скално катерене, Българска федерация по катерене и алпинизъм, 2014 

г.; Популяризиране на маршрути и места за практикуване на екстремни и 

алтернативни спортове, „АБА ПРИНТ“ ЕООД, 2014 г.) – дейността е приключила; 

 Дейност 2.4 Подсигуряване на достъпа в парка на хора с увреждания-

възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и 

съоръжения(Разработване на концепция за осигуряване на достъп за хората с 

увреждания в ПП „Витоша” вкл. избор на подходящи съществуващи обекти и 

места, и разработване на технически задания за възстановяване и адаптиране на 

специализирани маршрути и съоръжения, СТУДИО ГУРКОВ ЕООД, 2013 г.; 

Изготвяне на конструктивни становища за проекти (типов проект на изгледна 

рампа, за предвидените съоръжения за развлечение на 5 бр. обекти, както и на 

два броя типови тоалетни към изготвен проект за осигуряване на достъп за хора с 

увреждания в ПП „Витоша”), „Стил 9-инженеринг” ЕООД, 2014 г.) – дейността е 

приключила; 

 Дейност 2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за 

редки видове (Разработване на идейна концепция (вкл.проект) за размножителен 

център, „Борисов и Борисов архитекти” ООД, 2013 г.; ) – дейността е приключила; 

 Дейност 3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в ПП „Витоша” 

(Изготвяне на общ дизайн на експозициите (Музей на мечката) „Борисов и Борисов 

архитекти” ООД, 2013 г.) – дейността е приключила; 

 Дейност 3.2. Оборудване на екологично информационен стационар Белите 

Брези (Актуализация на задание за оборудване на екологично информационен 

стационар Белите Брези, Светослав Иванов Йорданов, 2012 г.) – дейността е 

приключила; 

 Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша”, Стоян 

Владимиров Бешков, 2013 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша” (Дизайн, 

предпечат и печат на определител на земноводните и влечугите в ПП „Витоша”), „Д и 

Г Екосистемс  Консулт” ООД, 2014 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 3.5. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП 

„Витоша” и ръководство за интерпретация, "Арбор" ЕООД, 2013 г. – дейността е 

приключила; 

 Дейност 3.6. Издаване на рекламни материали за ПП „Витоша” (значки, 

стикери и др.), „Военно издателство” ЕООД, 2014 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 3.7. Разработване и издаване на информационни материали посветени 

на ПП „Витоша” (на български език), Георги Петрушев, „Военно издателство“ООД, 

2013 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 3.8. Разработване и издаване на информационни материали посветени 

на ПП „Витоша”, вкл. превод на чужд език, Таня Георгиева-Шнел                                                          

Светлана Бънзарова, „Военно издателство“ЕООД, 2013 г. – дейността е 

приключила; 
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 Дейност 3.9 Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното 

богатство на ПП „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН, 2013 г. – 

дейността е приключила; 

 Дейност 3.10 Разработване на система и програма за работа с доброволци и 

прилагането й (Разработване на система и програма за работа с доброволци, Боян 

Манолов Манолов, 2013 г.; Експерт- координатор за работа с доброволци (за по 6 

месеца през 2013 и 2014), Никола Валериев Григоров; – дейността е приключила;   

 Дейност 4.1 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша” (Извършване на 

мониторинг на туристическия поток на терен и анализ на данните, ДРУЖЕСТВО 

ПО ЗЗД „ВИТОША“, 2013-2014 б.) Извършване на социологическо проучване на 

общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания 

във връзка с предстоящата актуализация на ПУ, ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „Eстат 

онлайн сълюшънс“, 2013-2014 г.; Актуализация на ПУ на ПП „Витоша” и Развитие 

на ГИС на ПП „Витоша” вкл. разработване на ГИС компонента към заданието за 

актуализация на ПУ на ПП „Витоша”, 2015 г.; Изготвяне на методика за мониторинг 

на туристическия поток, „Фопис – Консулт” ЕООД, 2012 г. – дейността е 

приключила; 

 Геодезическо заснемане на пещера Духлата с цел осигуряване на безопасност 

за туристите -  в подготовка) – дейността е приключила; 

 Дейност 4.2 Установяване на находищата на дивата котка на територията на 

ПП „Витоша”, с цел набелязване на мерки за опазването им, Диана Пенева 

Златанова, 2013 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на 

безопасност на туристите за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, 

Рударци и Кладница, „Балкан Ландскейп” ЕООД, 2013 г. – дейността е 

приключила; 

 Дейност 4.4 Определяне на нови туристически атракции - предпроектно 

проучване и проектиране на инфраструктура свързана с туризма, „ПРОНАТУР 

БЪЛГАРИЯ” ООД, 2013 г. – дейността е приключила; 

 Дейност 4.5. Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП „Витоша” 

– дейността е приключила; 

 Дейност 4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на 

администрациите на ПП „Витоша” в границите на парка – дейността не е изпълнена; 

 Дейност 5. Разходи за одит – дейността е приключила. 

 

1.6.2. Анализ и участие на различните източници на финансиране при 

възлагането и изпълнението на проектите за територията на  ПП „Витоша“  

 

Получената информация за изпълнените на проекти от ДПП през периода на действие 

на План‘1,  определя приемуществено като източници на финансиране  оперативните 

програми на ЕС: 

 ОП „Околна среда 2007-2013 г.“; 

 Фламандска програма за сътрудничество за Централна и Източна Европа 

 Програма „INTERREG IVC“; 

 Програма LIFE+ финансовият инструмент за околна среда на ЕС; 

 ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“; 

 ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“; 

 „Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР; 

 Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската 
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икономика 2007-2013 г.“; 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 Оперативна програма „Административен капацитет“; 

 Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС); 

Направеният преглед на източниците на финансиране за територията на ПП „Витоша“ 

за периода след 2005 г.  показва силен превес на средствата от ЕС с източник ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.“. 

В т. 1.5.4. Финансиране от План‘2 са представени обобщени стойности за периодите 

на изпълнение на проектите с външно финансиране. На база на получена 

информация от ДПП за ползване на бюджетни средства през разглеждания период, 

заключението е за  определено висок превес на средствата от външно финансиране на 

проектите и дейностите разработени/възложени от ДПП „Витоша“. 

Анализът на изпълнението на проектите с Възложител ДПП е с цел, представяне 

изпълнение на План‘1, съгласно изискванията на Заданието по т.1.24. от Част 1. 
от ПУ. Изискванията са за определена таблица с определени графи, които 

Изпълнителят е попълнил с предоставената от ДПП „Витоша“ налична информация.  

В  табличен  вид е нанесена  предоставената информация за стойностите на отделните 

проекти и дейности. Слабостите и пропуските и съответствието с целите на План‘2, са 

описани в „Доклад с преглед и оценка на съществуващи източници на информация с 

отношение към „Разработване на 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“.  

 

1.6.3. Проучвания и резултати за разработени или текущи проекти от други 

бенефициенти 

 

За целите на План‘2  е направено  проучване на разработени или текущи проекти 

засягащи територията на ПП „Витоша“ от различни институции на национално, 

регионално, общинско ниво, научни институти на БАН,  академични общности, 

сдружения с нестопанска цел и др. Към  Тримесечен доклад за периода 01.01.2015 – 

31.03.2015 г са описани 53 адресати изпратени с писмо изх.№ PUV-03/29.12.20014 г. и 

изх.№ PUV-07/05.01.20015 г., с които писма се иска информация за разработени или 

текущи проекти за територията на ПП „Витоша“ или съседните общини с връзка с ПП. 

В резултат са получени 29 отговори. Към Тримесен доклад за периода 01.01.2015 – 

31.03.2015 г.(преработен) е приложен регистър в които се намира информация за 

проекти отнасящи се за територията на ПП „Витоша“, представен на ДПП „Витоша“. 

Писмата с информация за разработени и текущи проекти са  6 бр.:  

 МРРБ- проекти разработени за общините, но без връзка с ПП „Витоша“;  

 БДЗБР –Благоевград (приключил проект Разработване на планове за управление на 

речните басейни – рег. № DIR 58126-1-1, 2011 г. с  5 дейности и др. проекти и текущо 

изпълнение за периода 2016-2021 г. - Вторите планове за управление на речните 

басейни; 

 ИБЕИ – 4 приключили проекта и един със срок 2015 г.; 

 АГКК(Влязла в сила Кадастрална карта на ПП „Витоша“ за площите от Столична 

община, попадащи на територията на Парка, одобрена по землища със заповеди на 

Изпълнителният директор на АГКК; 

 ИАОС- информация за разработващ се проект, който не е финализиран; 

 РИОСВ-Перник(4 бр.проекти за рекултивация на кариерите в ПП и поддейност 

„Залесяване с горскоплодни фиданки“, землище с Г.Диканя). 
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1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПП 

 

1.7.1. Зониране и функционално предназначение на зоните, режими и норми 

 

В План’1 за територията на ПП „Витоша“ са обособени следните функционални зони: 

 

А. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ СЪС СТРОГА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА – 

11 017.687ха – 40.7% 

А1. Територии с режим на строга защита – 1844.6 ха – 6.8% от територията на ПП. 

 Биосферен резерват „Бистришко бранище“; 

 Резерват „Торфено бранище“ 

Режими 

• Не се допуска изнасяне на дървесина след пожари, ветровали, каламитети и др. 

А2. Територии с направляван режим на защита – 9173.087 ха – 33.9% от 

територията на ПП. 

а) Боснешки карстов район – Обхваща територия в поречието на р.Струма и р.Добри 

дол в землищата на селата Боснек и Чуйпетлово. 

б) Каменни реки, грамади, комини – намират се по горните течения на реките Струма, 

Кладница, Рударщица, Владайска, Бистрата, Матница и Бистрица, и в района на 

водосбора на р.Владайска. 

в) Влажни зони и торфища извън териториите със строга защита. Формират се 

около извори, поречия и теренни понижения. Неголеми торфени петна се откриват в 

северозападната част над хижа „Кумата“ и са среда за значими хигрофитни 

съобщества. 

г) Находища на тис и клек. Тисовото находище е разположено над северните брегове 

на р.Петровичка и заема площ от 20 дка. Клекови находища се намират под връх 

Селимица, по р.Владайска, край х.“Алеко“, в Бистришкия резерват и при вр. Камен 

дел. 

д) Местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински 

видове и съобщества. Посочените местообитания са определени в схема № 18 от 

плана за управление. 

е) Вододайни зони на София и Перник. Разделя се на Софийски и Пернишки 

вододаен басейн. Част от зоната е в резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко 

бранище“. Тук се включва и водоохранната зона на яз. „Студена“ и създадените в нея 

гори за борба с ерозията. 

Режими 

 Не се допуска неорганизирани любителски посещения в пещерите в нарушение на 

установения режим. Режима за посещение на пещерите в парка се определя със 

съвместна заповед на директорите на РИОСВ-София и ДПП „Витоша“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1  към точка 1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ са представени 

концептуално съществуващите проектни разработки  след приемане на План’1 с отношение към 

управлението на ПП „Витоша“с показатели: предмет, цели, съдържание, резултати, източник на 

финансиране, като 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“; Към т.1.6.2. е приложена Справка реализиране на проекти с външно финансиране 

предоставена от ДПП „Витоша“.  
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 Не се допуска строителство на нови водохващания, друго строителство или други 

дейности, които биха довели до нарушаване на естествения дебит на реките или 

характера на средата. 

 Не се допуска разкопаване на допълнителни входове към известните пещери. 

 Не се допуска достъп на моторни превозни средства до губилищата на р.Струма. 

 Не се допуска изземване и добив или преместване на каменен материал от 

каменните реки, с изключение на отделни блокове, които възпрепястват или 

застрашават движението по пътищата и пътеките. 

 Не се допускат взривни и строителни работи или други дейности, свързани със 

стопанското ползване на каменните реки, грамади, скални полета и комини. 

 Не се допуска водоползване, нарушаване на водния режим, строителство или 

други дейности, водещи до нарушаване на естествения характер на средата и ползване 

на растителни ресурси в границите на влажните зони и торфища. 

 Не се допуска стопанско ползване, унищожаване и внасяне на неприсъщи 

растителни видове в находищата на тис и клек. 

 Не се допуска изнасяне на повече от 40% от дървесния запас от горските 

насаждения в рамките на 10 години с изключение на тополовите и акациевите култури 

и при извеждане на санитарни сечи. 

 Допуска се пешеходен, научен, познавателен и фототуризъм, преминаване със ски 

по маркирани маршрути. 

 Допуска се паша за овце, едър рогат добитък и коне, коситба на ливадите. 

 Допуска се благоустрояване на част от пещерата „Духлата“ с цел организиране на 

туристически достъп. 

 Допуска се практикуване на скално катерене, делта и парапланеризъм.  

 

Б. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА 

СРЕДА – 14 377.299 ха – 53.1% 

В обхвата на зоната попадат територии с рекреативни функции и дейности извън 

зона А 

Б1.Пасища – 3532.599 ха. Заемат както част от площта над горната граница на гората, 

така и площи над населените места и сред горите. Представляват 13.0%  

Режими 

 Не се допуска строителство на сгради и съоръжения. 

 Допуска се паша. 

 Допуска се бивакуване и палене на огън на определени места. 

Б2.Гори – 10150.585 ха. Подзоната обхваща горите със средообразуващи и защитни 

функции, поляните, водните площи и течения. Представляват 37.5% 

Режими 

 Не се допуска извеждането на краткосрочно-постепенни и голи сечи, с изключение 

на сечите в изкуствените тополови насаждения. 

 Не се допускат главни сечи с последващо изкуствено възобновяване 

 Не се допуска извоз на дървени материали с въжени линии с дължина по-голяма от 

200 м. 

 Не се допуска подмяната на широколистните насаждения с изкуствени иглолистни 

култури.  

Б3. Територии за ски спорт и туризъм – 205.180 ха. Подзоната обхваща 

съществуващите (използвани и изоставени) ски писти и безлесни територии 

използвани  за ски туризъм и ски-спорт. Представляват 0.8% от територията на ПП 

„Витоша“ и  1.4% от зона Б. 
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Забрани 

 Не се допускат дейности, водещи до нарушаване и увреждане на тревното 

покритие. 

Б4.Територии за дивечовъдна дейност – 488.935 ха: А-възпроизводствен двор с 

площ 30.000 ха; Б-възпроизводствен двор – 408.135 ха; В-възпроизводствен двор за 

възстановяване на балканската дива коза – 30.000 ха в м. „Пазачница Матница“; Г-

карантинен двор с площ – 20.800 ха. Подзона Б4 представлява 1.8% от ПП. 

Освен посочените подзони, зоната   включва и следните обекти: 

- Линейни-инженерно-техническа и туристическа инфраструктура и техните 

нормативно определени сервитути 

-    Площи за лятна рекреация: естествени или благоустроени алеи, пътеки и 

поляни. 

Режими 

 Не се допуска преминаването през съоръжението и безпокоене на дивеча. 

 Не се допуска изграждане на масивен сграден фонд. 

 Не се допуска замърсяване на почвата и водите. 

 

В. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА – 

1 707.489 ха – 6.2% 

Зоната обхваща територии със съществуващо застрояване, териториите с 

техногенна намеса и тези за екологосъобразно земеделско ползване. Териториите със 

съществуващо застрояване са разгледани по центрове и отделни обекти. 

 Не се допуска изгаряне на битови отпадъци. 

 Не се допуска функциониране на обекти, формиращи отпадъчни води без 

работещо съоръжение за пречистването им, 3 години след влизане в сила на Плана за 

управление. 

 Не се допуска изграждане на временни складови постройки и гаражи за 

обслужване на обектите от туристическия център. 

 Не се допуска складиране на битови и строителни отпадъци, строителни 

материали, депониране на сгурия в прилежащата зона на обектите от туристическия 

център. 

 Не се допуска външно изкуствено осветление на сгради и съоръжения, освен ако 

то не е автоматизирано и се включва при появата на човек и изключва след неговото 

прибиране в сградата. 

 Не се допуска външно озвучаване на сгради и съоръжения и терени, с изключение 

на такова по време на масови мероприятия с разрешение на ДПП „Витоша“ 

В1.Туристически образувания – 119.920 ха – 0.4% 

 Ползване, подръжка и обслужване, развитие на сградния фонд; 

 Ползване, поддръжка и развитие на комуникациите и съоръженията 

Център „Алеко“ 

Режими 

 Не се допуска  разширяване на застроената площ и увеличаване на легловата база в 

центъра. 

 Допуска се изграждане на пет броя временни или преместваеми едноетажни бази 

за ски училища със застроена площ до 100 кв.м. всяка и заведения за бързо хранене с 

капацитет до 150 места общо. 

Център „Златни мостове – Офелиите -Конярника“ 

 Отличава се с голяма площ и е предназначен основно за 

продължителен(дълготраен) отдих. 
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Режими 

 Забрана за строителство – разширяване на застроената площ и леглова база (с 

изключение за хижа „Фонфон“), като се допуска  поставяне на временни бунгала или 

фургони в м.Ветровала и м.Офелиите с цел обслужване на посетителите и скиорите. 

Център „Тинтява“ 

Режими 

 Не се допуска разширение на легловата база. 

 Не се допуска разширение на сградите и ново строителство с изключение на 

пречиствателни съоръжения. 

Център „Селимица“ 

 Подходящ за по-продължителен престой и пешеходни туристически преходи; 

Режими 

 Не се допуска разширение на комплекса от частни вили. 

Център „Владая -Мърчаево“ 

 Важен изходен пункт, лек преход и достъп до планината; 

Режими 

 Не се допуска изграждане на обекти с ограничен достъп на посетителите. 

 Допуска се строителство на обслужващи обекти за обществено ползване в рамките 

на 300 легла и 500 места 

Обекти, разположени извън териториите на центровете: 

 Княжевска, Боянска, Драгалевска, Симеоновска част; 

 Източен дял – Купена; 

 Северозападен дял – Ловна резиденция, 

 Стопански двор ТП ДЛС Витошко-Студена, Пречиствателна станция Рударци; 

 Сгради в района на Белите брези, Бай Кръстьо и Офелиите, каменното здание и 

пазачници на реките Струма и Матница, пречиств. станция; 

 Сгради застроени по границата на ПП с цел постоянно или временно обитаване 

Режими 

 Не се допуска разширение и ново строителство за всички обекти. 

В2.Територии с техногенна намеса – 90.990 ха – 0.3% 

В2.1. Бивши кариери 

 11 кариери; пътища от четвътокласна пътна мрежа и горски пътища, обслужвани от 

градски транспорт: София - Зл.мостове - Кумата, Зл.мостове - х.Бор, София - х.Алеко, 

Кладница - х.Селимица, Боснек - Чуйпетлово, Дендрариума - Копитото, Владая – 

Кариерите. 

Режими 

 Не се допуска извозването и ползването на обрушена скалн а маса и остатъци от 

дейността на кариерите, с изключение на предвидените маси за извършване на 

техническа рекултивация по утвърдени нови планове за техническа рекултивация и 

тези в кариерите Първи май и Бъзговец – след 2007 г. 

 Допуска се използването на териториите за скално катерене. 

В2.2. Четвъртокласна пътна мрежа: 

Режими 

 Не се допуска подмяна на паваж с асфалтова настилка. 

 Не се допуска складиране на материали от поддръжката на пътя, освен на 

определените депа, оставяне на пътното платно на пясък след края на зимния сезон, 

избутване на пясък или други материали от зимната поддръжка по откосите на пътя. 

В3. Територии за земеделско ползване – 1496.579 ха – 5.5% 
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 Подзоната включва поземлени имоти с начин на земеделско трайно ползване; 

Преобладават в землищата на с.Ярлово, с.Боснек и с.Железница и на територията на 

ТП ДЛС „Витошко-Студена“ 

Режими 

 Не се допуска използване на самолети за разпръскване на торове и пестициди. 

 Не се допуска ограждане на имоти и строителство в тях. 

 Не се допуска промяна на статута и предназначението на земите. 

 Не се допуска складиране на торове и пестициди. 

 Не се допуска изграждане на животновъдни ферми и свинекомплекси. 

 Не се допуска наторяване с течен оборски тор. 

 Не се допуска изграждане на силажни ями. 

 Не се допуска напояване и наторяване с отпадъчни води. 

 

1.7.1.1. Режими и норми за ползване на природните ресурси 

 

 Дивечоразвъдна дейност и лов 

 Риборазвъждане и риболов 

 Допуска се извършване на любителски риболов в реките: Букапреслапски добри 

дол, Маринова река до 1000 м.н.в., Жедна до 1000 м.н.в., Матница до 1000 м.н.в., 

Кладница до 1000 м.н.в., както и притоците на Струма, вливащи се в яз.Студена, извън 

зона „А“ на водоохранната територия. 

 Не се допуска спортният риболов в останалите реки на територията на парка. 

 Ползване на лечебни растения, горски плодове и гъби 

 Допуска се събиране на лечебни растения за лични нужди в количества и по начин, 

съгласно ЗЛР. 

 Не се допуска разкриване на изкупвателни пунктове за лечебни растения на 

територията на парка 

 

1.7.1.2. Режими и норми за строителство и инфраструктура 

 

 Промяна на предназначението 

  Не се допуска промяна на предназначението на имоти в земеделски земи и 

строителство в тях с изключение: строителство на временни(сезонни) сгради и 

съоръжения, свързани с отглеждане на добитък; прокарване на проводи и съоръжения, 

свързани с техническата и туристическата инфраструктура. 

  Не се допуска промяна на предназначението на земите и горите от горския фонд и 

строителство в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с 

техническата инфраструктура. 

 Транспортна достъпност 

 Не се допуска преминаване с лични и служебни МПС (без тези на специален 

режим) по алейната мрежа в парка, както и по пътищата и местата маркирани със 

забранителни пътни знаци и спирането на моторни превозни средства извън пътната 

мрежа и обозначените паркинги. 

 Не се допуска изграждане на нови въжени линии за достъп до туристическите 

центрове. 

 Ползване на водите 

 Не се допуска използването на деривационния канал за прехвърляне на води от 

водосбора на р.Владайска към водосбора на р. Боянска. 
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 Електроснабдяване 

 Не се допуска изсичане на горски масиви за прокарване на нови трасета на 

електропроводи. 

 Не се допуска строителство за съоръжения за производство на електроенергия от 

водни източници и силата на вятъра, чрез самостоятелни сгради и съоръжения. 

 Туризъм и спорт 

 Не се допуска пешеходен туризъм в териториите за дивечовъдна дейност и зона I 

на СОЗ. 

 Не се допуска преминаването с коне по четвъртокласната пътна мрежа 

 Не се допуска поставяне на трайни маркировки по дърветата 

 Не се допуска колоездене с преминаването по засегнати от ерозионни процеси 

пътеки или такива с високо натоварване от пешеходен туризъм, определени със 

заповед на Директора на ДПП. 

 

1.7.2. Оценка на функционалното зониране и определените режими  

 

 Определените зони за територията на Парка в План‘1 не са в съответствие с 

чл.32.(1) от ЗЗТ (Чл. 32. (1) За природните паркове се прилагат разпоредбите на чл. 19 

и 22.)  

 
Чл. 19. В националните паркове се обособяват следните зони: 

1. резервати и поддържани резервати; 

2. туристическа зона; 

3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните 

съоръжения; 

4. други зони съобразно конкретните условия в парковете. 

..................... 

Чл. 22. Зоните по чл. 19, районите, местата, начините и други условия за извършване на дейностите в 

националните паркове се определят с плановете за управлението им. 
                                    ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и  изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г. 

 

 В План‘1 се констатира  усложнена номерация и наименования на зони и 

подзони при  функционалното зониране, с наименования на зоните различни от 

определените в ЗЗТ. Наименованията на зоните включват „режими“ като: „строга 

защита“ с режим на подзона - „направляван“, зони с „ограничено“ и „активно“ 

управление на природната среда,  които определят неясно функционално 

предназначение на зоната и нейната идентичност. 

 Не са обособени компактни функционални зони с ясни граници, описани с 

координатен регистър. Въведените подзони от функционалното зониране на План‘1 

имат характер на отделни устройствени зони по смисъла на ЗУТ. Вероятно задачата 

е изпълнена съгласно цитираният със заглавие „План за управление и устройство на 

парк Витоша“.. на стр.1 от План‘1, където се подчертават устройствените приоритети, 

и на стр.2 със заглавие, съгласно Анекс към договор; 

 Съществен недостатък е приложената изходна основа за функционалното 

зониране представено на Схема 19 от План‘1. Зоните са определени на базата на 

Схема 18 (опорен план) – вид на площите: земеделски земи, дендрариум, семенна 

база, голини, високопланински пасища, гори, кариера, клек, ливада, морени, мочур, 

насип, дворно място, дивечова нива, езеро, обработваема площ, поляна, прокар, 

просека, разливище, разсадник, семенно насаждение, сечище и др. Декларираните в 

описанието на зона А включени в подзона А2 „Местообитания на застрашени, 

редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Посочените 
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местообитания са определени в схема № 18 от плана за управление“ не се откриват на 

Схема 18 (опорен план); 

 В План‘1 планираните функционални зони не са посочени с площ и процент 

спрямо общата площ на ПП „Витоша“, както и процентно участие на подзоните 

спрямо площта на зоната. Оценката на процентното участие на зоните по площ и 

определени функции от общата площ на ПП е както следва: Зона А – 47.7 %; зона Б – 

53.1% и зона В – 6.2%  

 Констатира се припокриване на площи от следните подзони попадащи в 

различни зони от функционалното зониране на Природния парк: 

 Подзона Б1.Пасища – 3532.599 ха – 2.5 % от Зона на територии с ограничено 

управление на природната среда. Заемат както част от площта над горната граница на 

гората, така и площи над населените места и сред горите. Описанието на Подзона В3 – 

Територии за земеделско ползване от Зона на територии с активно управление на 

природната среда е идентично за 1496.579 ха, с която площ се припокрива 42.3% от 

подзона Б1. Земеделските територии в ПП „Витоша“ са  3 528.6 ха. съгласно КВС; 

 Подзона В1. Туристически образувания – 119.920 ха – Зона на територии с 

активно управление на природната среда се припокрива с Подзона Б3. Територии за 

ски спорт и туризъм – 205.180 ха  от Зона на територии за ограничено управление на 

природната среда; 

 Определените режими във функционалните зони не са в съответствие с  ЗЗТ. 

Въведени са специфични режими за отделните зони, които са  унифицирани в три 

категории по отношение на дейностите „насърчаване“, „допускане“ и 

„недопускане“. Пренебрегнати са режимите определени от ЗЗТ и Заповедта за ПП 

„Витоша“, където се посочват категоричните забрани и изключенията от тях. ЗЗТ и 

НРПУЗТ дават възможност за формулиране на „норми“, „условия“ и „препоръки“ за 

осъществяване на дейностите в Плановете за управление; 

 Включените територии в подзоните не са с конкретизирани  режими по отношение 

на степените на защита съгласно ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ и др.; 
 

Изпълнение на режимите и задачите 

 Компетентните органи  разрешават/съгласуват дейности на територията на Парка в 

обхвата на своите компетенции – МОСВ, ИАГ-МЗХ, РИОСВ-София и РИОСВ-

Перник, Столична община, Община Перник, Община Радомир и Община Самоков; 

 Дирекцията на ПП „Витоша: 

- получава информация и контролира процедирани планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения за ЕО и ОС от Компетентния орган, с предмета 

и целите на опазване на ЗЗ „Витоша“; 

- контролира реализиране на проектите за разрешените ремонти и строителство 

съгласно План‘1; 

- разработва и кандидатства с проекти и дейности по оперативни програми, 

изпълнявайки определените/приоритетни за етапа дейности и мерки.  

 Общата оценка е за спазване на режимите  на територията на ПП „Витоша“, 

определени от План‘1 включени в отговорностите на Дирекцията на ПП „Витоша“, с 

изключения на отделни пропуски при изпълнение на режимите и законови 

несъответствия  заложени с План‘1.  
 

 Примери: 

 Практикуване на колоездене по пешеходните маршрути и създаване нови, извън 

разрешените, с опасност за туристите и  предизвикващи почвена ерозия; 

 Трайни маркировки по дърветата и заковани кошчета за отпадъци; 



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 

74 

 Не се спазва забрана за пешеходен туризъм в границите на ТП ДЛС „Витошко-

Студена“ върху 488.935 ха; 

 По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се 

дължат на неизпълнение на подробно планиране и организация на движението с 

места за паркиране – СПУП, след приемане на План’1  и тяхната реализация; 

 Не е изпълнен режим на забрана за функциониране на обекти, формиращи 

отпадъчни води без работещо съоръжение за пречистването им, 3 години след влизане 

в сила на Плана за управление за зона В.; 

 За подзона В1 Туристически образувания са въведени режими, в несъответствие 

със ЗУТ и добрите устройствени и строителни практики за защитените територии:  

 За Център „Алеко“ е въведен режим „Допуска се изграждане на пет броя 

временни или преместваеми едноетажни бази за ски училища със застроена площ до 

100 кв.м. всяка и заведения за бързо хранене с капацитет до 150 места общо“, което  

е в несъответствие  на чл. 49 и чл.50 от раздел VIII Временни строежи и Раздел 

IX.Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.56 от  ЗУТ за този 

вид  строежи; 

 За Център „Златни мостове – Офелиите - Конярника“ е въведен режим 

„Забрана за строителство – разширяване на застроената площ и леглова база (с 

изключение за хижа „Фонфон“), като се допуска  поставяне на временни бунгала или 

фургони в м.Ветровала и м.Офелиите с цел обслужване на посетителите и 

скиорите.; 

 В План’1 и следващи проекти, остава нерешен въпроса с развитието на Парка като 

биосферен резерват, с оглед основната цел на Севилската стратегия за обявяването и 

създаването на биосферните резервати – връзка със социално-икономическото 

развитие на района. 

 
Към План‘2 е включено Приложение-2: „Карта/схема на съществуващото функционално зониране“ 

 



Легенда
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Министерство на земедел ието и храните
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„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

 

1.8. КЛИМАТ 

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

умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-

континенталната климатична област. Територията на парка се характеризира със 

сравнително студена зима и горещо лято за Източноевропейския климат, с характерен 

пролетно-летен максимум на валежите и минимум през есента. Планинският вариант 

на умерено-континенталния климат се характеризира с ниски температури и висока 

атмосферна влажност. Средната годишна температура на въздуха се колебае между 

8°С (кв. Владая) до 0°С (ст. Черни връх). Средната януарска температура варира от -

1,7°С(ст. София 1) до -8,3°С (ст. Черни връх), а средната юлска температура от 

21,2°С(ст. София 1) до 8°С (ст. Черни връх). 

 

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 

 

 Климатични фактори 

Климатичните характеристики на планина Витоша се определят от 

взаимодействието на комплекс от фактори: физикогеографски фактори (географско 

положение, надморска височина, разчленение на релефа, експозиция на склоновете, 

залесеност и снегозадържане), радиационни фактори (слънчева радиация) и 

атмосферно-циркулационни фактори (пренос на въздушни маси). За малка планина, 

каквато е Витоша, по-голямо значение при формирането на климата имат 

физикогеографските фактори. Върху климата на планината оказват влияние и други 

биотични и абиотични фактори, например, характер на растителната покривка, 

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

усвоеност на планината и др. 

Витоша се намира в западната част на Среднобългарската ландшафтна 

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

Средногорската област планина (БАН. Физикогеографско и социално-икономическо 

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

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

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

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

редица низини и котловини. 

Подобластта на Витошкото Средногорие обхваща Планско-Завалската 

планинска верига, разположена в Краищенско-Витошката подобласт, простиращата се 

северозапад към югоизток и намираща се между планините от Краището около 

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

Орографските особености на района оказват влияние върху климата на 

планината чрез надморската височина на съседните релефни форми и наличието на 

населени места в котловините. Климатичното влияние на Витоша като позитивна 

форма на релефа е осезаемо и има въздействие, особено върху негативните форми на 

релефа – заобикалящите я котловини. 

Влиянието на планината Витоша върху климата се дължи не само на 

надморската й височина, но и на дълбочината на разчленение, наклона и експозицията 

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

за формиране на типичен планински климат отличаващ се с ниски температури, по-

слабо атмосферно налягане, по-ниска интензивна слънчева радиация, по-обилни 

валежи, по-силни валежи, ветрове и по-продължително снегозадържане (Георгиев, 

1985 г.). Пролетта е типично по-хладна от есента, а годишните максимални и 

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

максималните температури на въздуха за Черни връх се наблюдават вместо през м. 

юли през м. август. Минималните температури през годината за станцията съвпадат с 

минимума за страната - през м. януари. 

Планината се намира в умерено-континенталната подобласт на Европейско-

континенталната климатична област. Природният парк обхваща територията на 

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

Планинският климатичен район (в литературата се среща и планинска 

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

изменение на стойностите на климатичните елементи. 

 

Фигура №11:  Хипсографска крива 

 
Източник на информация: БАН. Физикогеографско и социално-икономическо райониране, 1989 г. 

 

Планинският район се разделя на три части:  

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

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

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

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

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

социално-икономическо райониране, 1989 г.) 

 Радиационни фактори 

За формирането на климата голяма роля играят количеството и режимът на 

слънчевата радиация и нейното превръщане в топлинна енергия. Радиационният 

режим е много важен и оказва влияние на климата чрез количеството слънчева 

топлина, което територията получава. Радиационните фактори, от своя страна, зависят 
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от географската ширина и височината на слънцето по пладне, от което се определя 

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

Разположението на европейския континент от север на юг на 35° обуславя значително 

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

образуването на климата играе ултравиолетовият спектър на слънчевата радиация, 

чистотата и прозрачността на атмосферния въздух. Поради това, в териториите над 

1000 м се наблюдават специфични условия на планински климат. 

Важно екологично и рекреационно значение има продължителният период с 

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

септември, когато височината надхвърля 45°. Диференцираното разпределение на 

слънчевата радиация е основна причина за разликата в количествените показатели на 

климатичните елементи и в техния режим.  

 Атмосферно-циркулационни фактори 

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

климата. Циркулационният режим в България се определя главно от влиянието на два 

фактора: положението на страната в югоизточната част на Европа и ролята на 

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

югоизточна част.  

Най-осезаема климатообразуваща роля за територията на България има 

Атлантическият океан и сравнително по-слабо въздействие има Средиземно море 

(Георгиев,1985). Богатите на влага въздушни маси, нахлуващи от Атлантическия океан 

и тези на Арктичния басейн се трансформират значително поради отдалечеността на 

страната от центровете на формирането им. Нахлуванията на тези въздушни маси през 

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

зимата се съпровожда с обилни снеговалежи и относително меко време. Намаляването 

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

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

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

нахлуващи откъм него, претърпяват значителна трансформация и неговата 

климатообразуваща роля е ограничена. 

Обикновено трансформирането на средиземноморските въздушни маси е 

свързано с формирането на средиземноморски циклони и значителното им 

трансформиране в ниските атмосферни слоеве. Миграцията на средиземноморските 

циклони има сезонен характер и подчертана проява през студеното полугодие. 

Нахлуването на арктични въздушни маси е най-силно изразено през студеното 

полугодие, а нахлуването им през останалата част на годината е по-скоро изключение 

(през месеците май и септември) и предизвиква първите значителни застудявания и 

падане на слани в страната. Свързано с тях е и формирането на първата снежна покривка 

на Витоша. (Георгиев,1985).  

Континенталното климатично влияние върху територията на България до 

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

силното континентално влияние върху климата на България има високата орографска 

бариера на Карпатите. От континенталните климатични влияния върху страната най-

голямо значение има просторният обхват на Източна Европа, а след него – 

западноазиатските земи, тропичните земи на Северна Африка, континенталните 

въздушни маси, формирани над Източна Европа, степите и полупустините на Средна 

Азия и пустинните райони на Северна. Влияние оказват и въздушните маси, формирани 

над Балканския полуостров и Централна Европа (Димитров, 1979). 
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Влиянието на водните обекти на територията на парка – язовирите Панчарево и 

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

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

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

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

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

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

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

през зимата водата отделя от абсорбираната топлина, затопля прилежащите към 

язовирите територии и прави климата по-мек. 

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

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

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

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

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

местния климат главно чрез регулиране на температурата. Растителната покривка 

абсорбира и задържа част от слънчевата радиация като намалява температурата на 

въздуха. Короните на дърветата ограничават проникването на слънчевата радиация до 

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

Влиянието на растителността върху климата не се ограничава единствено до влиянието 

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

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

– ливади и пасища.  

 

1.8.2. Елементи на климата 

 

Климатичните елементи и количествените им показатели характеризират 

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

закономерности на планинския климат в разпределението на климатичните елементи, но 

се наблюдават и някои специфики. 

 Температура на въздуха 

Температурата на въздуха се обуславя от радиационния и топлинен баланс, 

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

близостта до водни тела. 

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

термичните условия за дадена територия, включително и годишния режим на 

температурата на въздуха. Средномесечните температури на въздуха дават възможност 

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

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

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

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

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

станция Трън и 5,7°С за ст. Черни връх. 

Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на 

tavemax (
oC) в осреднения годишен ход са: 2,7oC (м. I) и 26,6oC (м. VII), 26,7oC (м. VIII) – 

в София и -4,9oC (м. II) съответно 11,7oC (м. VII), 11,8oC (м. VIII) – на Черни връх.  

Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на 

tavemin (
oC) са: -4,9oC (м. I), 13,8oC (м. VII) – в София и -10,3oC (м. I), -10,2oC (м. II) и 

5,7oC (м. VIII) – на Черни връх. По данни за периода (1961 – 2010 г.) тези стойности са 
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съответно: -4,5oC (м. I), 14,4oC (м. VII) – за София и -10,3oC (м. II), -10,0oC (м. I) и 6,2oC 

(м. VIII), 6,0oC (м. VII), – за Черни връх. (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, 

„Изготвяне на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.) 

 

Фигура №12:  

Средномесечни tavemin(
oC) и годишни ty

avemin(
oC) минимални температури на въздуха 

 
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Сравнително ниските температурни стойности през месец юни се определят от 

голямата надморска височина, нормалната проява на вертикалния температурен 

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

Абсолютните екстремни температури показват възможните горни и долни 

граници на температурата. Средните и абсолютните екстремни температури дават 

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

закономерност между изменението на екстремните температури и нарастването на 

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

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

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

Абсолютните минимуми, регистрирани на Витоша не са толкова ниски поради 

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

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

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

Божурище тя е -32°С). Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и 

максимални стойности на tm(oC) за София и Черни връх са съответно: -1.1oC (м. I), 

20.4oC (м. VII) и -7.9oC (м. II), 8.8oC (м. VIII). (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, 

„Изготвяне на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.) 

Витошкото лято се характеризира като хладно със средна температура между 

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

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

за ст. Черни връх. 

На фигура №13 са представени средномесечните денонощни температурни 

амплитуди (като разлики между средномесечните температурни максимуми и 

минимуми) за София и Черни връх, сравнени за двата периода (1061 – 1990 г.) и (1961 

– 2010 г.). Амплитудите на Черни връх са около два пъти по-ниски от тези в 
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подножието, почти еднакви през годината - с относителен пролетен минимум, а в 

София – с летен максимум и зимен минимум. (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, 

„Изготвяне на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.) 

 

Фигура №13: Средномесечна денонощна температурна амплитуда ta (
oC) 

 
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Изменението на абсолютните температурни максимуми tabsmax(
oC) с надморската 

височина H (m), както и при останалите температурни характеристики може да се 

опише аналитично успешно с уравнение на права при много висок корелационен 

коефициент R (%). Фигура №14 показва това изменение за района на Витоша, 

получено въз основа на данни за периода (1961 – 2010 г.), по месеци, при 

апроксимация с R > 95% (най-нисък през ноември – 93,4%). (Текстът е цитиран от 

НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, 

София, 2014 г.) 

 

Фигура №14:  

Изменение на абсолютните максимални температури с H (m) (1961 – 2010 г.) 
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Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на 

tavemax(
oC) в годишния ход за София и Черни връх са съответно 18oC (м. I) и 40,2oC (м. 

VII) в София и 9,4oC (м. XII), 25,0oC (м. VII) на Черни връх. Между тези стойности 

(Фигура №15) следва да се очакват общо взето и абсолютните температурни 

максимуми в планината през годината. (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, „Изготвяне 

на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.). 

 

Фигура №15: Абсолютна максимална tabsmax(
oC) температура на въздуха по месеци 

(1961–2010 г.) 

 
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Фигурата показва абсолютните температурни максимуми на Витоша за 

различни надморска височина по различно време от годината (с напомнянето, че в 

полето на тази температурна характеристика има най-често местни особености). 

Впрочем Фигура №16 демонстрира и обстоятелството, че аналитичното описание на 
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измененията на tabsmin(
oC) с H (m) за януари и декември може да се извърши и 

посредством полином от трета степен, което в случая отразява факта, че през декември 

стойностите на tabsmin(oC) остават почти постоянни до към 1000 m, а през януари дори 

растат до около 1000 – 1200 m (поради честите инверсии). (Текстът е цитиран от 

НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен парк Витоша“, 

София, 2014 г.). 

 

Фигура №16:  
Изменение на абсолютните минимални температури с H (m) (1961 – 2010 г.)  

 

 
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на 

tavemin(oC) в годишните ходове за София и Черни връх са съответно -23.1oC (м. I) и 

5.2oC (м. VII) в София и – 27.4oC (м. I), -3.3oC (м. VII) на Черни връх. Сравнението на 

абсолютните максимуми и минимуми за периодите (1961 – 2010 г.) и (1961 – 1990 г.) 

показва, че докато абсолютните минимуми са практически същите, абсолютните 

максимуми са станали по-високи през последните 20 години или казано накратко – 

практически няма промяна на „рекордите” в минимумите, за разлика от тези в 
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максимумите. (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.). 

 

Фигура №17:  

Абсолютна минимална tabsmin(
oC) температура на въздуха по месеци (1961 – 2010 г.) 

 
Източник на информация: Фигурата е цитирана от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Средната температура на въздуха през зимата показва положителна тенденция – 

зимата в течение на втората половина от миналото столетие е определено по-мека, в 

сравнение с първата половина на 20-то столетие. Последните години на 20-то столетие 

са били години с най-високи минимални температури на въздуха. Колебанията на 

валежите показват тенденция към спадане в края на миналото столетие. Най-дълги са 

били периодите на засушаване през 1940-те години и последните две десетилетия на 

20-ти век. В последните години се отбелязва значително намаление на височината на 

снежната покривка. (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.). 

 

Фигура №18:  Средна годишна температура на въздуха 

                     
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 
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Фигура №19: Средна месечна температура на въздуха 

                     
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 
 

Фигура №20: Средна месечна максимална температура на въздуха 

               
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 

 
Фигура №21: Средна месечна минимална температура на въздуха 

                 
Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 
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Таблица №12:  Средни месечни температури на въздуха за ХМС Черни връх 

Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 
 

Таблица №13:  Средни месечни температури на въздуха за ХМС София 

Източник на информация: НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на природен 

парк Витоша“, София, 2014 г. 
 

Таблица №14: Средни месечни температури на различни надморски височини 

Станция 
Надм. 

вис. (м) 

Месеци 

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

ХМС София 584,00 -1,00 0,60 5,00 10,00 15,20 18,70 20,80 21,00 16,40 11,00 5,30 0,60 

Хижа 

„Селимица” 
1305,00 -2,90 -1,40 0,80 6,10 10,70 13,80 16,00 16,30 13,00 8,20 4,00 -0,40 

Хижа 

„Боерица” 
1703,00 -5,20 -4,60 -2,30 2,70 7,40 10,80 12,90 12,90 9,60 5,20 1,40 -2,70 

Хижа 

„Алеко”* 
1810,00 -5,40 -5,40 -2,70 2,00 6,10 10,00 12,10 12,30 9,00 4,80 0,70 -3,40 

Черни връх 2286,00 -7,80 -7,90 -5,70 -1,90 3,00 6,60 8,70 8,80 5,70 1,70 -2,30 -6,00 

Източник на информация: Данните за хижите са от Климатичен справочник за България. 

 

В Таблица №14 са дадени измененията на температурите условия при 

различни надморски височини в района на ПП „Витоша“.  

Вертикалният температурен градиент за средните месечни температури на 

въздуха достига максимални стойности през летния сезон, когато различията в 

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

понижения на температурите на въздуха с нарастването на надморската височина са 

по-малки. Приема се, че летният температурен градиент на средните месечни 

температури се изменя от 0,60 до 1,10 °C на всеки 100 метра промяна в надморската 

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

Тенденцията за повишаване на температурите на въздуха в глобален мащаб, 

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

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

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

зимния и вегетационния периоди. 

 

 

 

 

 

 

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

Min °C -12 -13,3 -11,3 -7 -0,8 3,8 5,9 4,4 1,5 -5,8 -6,8 -10,7 

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

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

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

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

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

Mean °C -1,4 0,6 5 10,4 15,2 18,7 20,8 20,5 16,4 11 5,3 0,6 
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Фигура №22: Линеен регресионен анализ за измененията на средните месечни  

температури на въздуха за различни периоди в района на ХМС Черни връх 

 
Източник на информация: Климатичен справочник за България. 

 

Фигура №23: Линеен регресионен анализ за измененията на средните месечни  

температури на въздуха за различни периоди в района на ХМС София 

 

Източник на информация: Климатичен справочник за България. 

 

Установеното леко нарастване на топлинните ресурси през зимния период може 

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

температурните условия ограничават растежа на съответните горско-дървесни 

съобщества. 
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 Валежи 

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

климата.  

Средногодишните валежи нарастват във височина. До височина 1000 м. 

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

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

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

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

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

дни). През месеците декември, януари и февруари от 50 до 70% от случаите с валеж са 

от сняг, 20 – 30% са от дъжд и около 10% са смесени (Географски институт на БАН 

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

През последните 115 години годишната валежна сума (Ry) за изследвания район 

забележимо намалява – от 35 mm/100 m за периода (1896 – 1945 г.), през 31 mm/100 m 

за периода (1931 – 1985 г.), 29 mm/100 m за периода (1961 – 1990 г.), 20 mm/100 m за 

периода (1971 – 2000 г.), до едва 16 mm/100 m за периода (1981 – 2010 г.) или от 35 

mm/100 m за приблизително първата половина на 20-ти век до към 22 mm/100 m за 

последните петдесетина години. На фигура №24: са дадени получените линейни 

уравнения и съответните корелационни коефициенти R (%) отнасящи се за периодите: 

(1896 – 1945г.), (1931 – 1985г.), (1961 – 1990г.), (1971 – 2000г.), (1981 – 2010г.) и (1961 

– 2010г.). (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.). 

 

Фигура №24: Изменение на Ry с H (надморска височина - m) за различни периоди 

 
Източник на информация: Фигурата е цитирана от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г. 

 

Представените на горната фигура праволинейни зависимости (в това число и в 

цвят за по-лесно отчитане на стойностите на годишните валежни суми характерни за 

различните надморски височини) са в сила до около 1800 – 1900 m, а над това ниво се 

наблюдава споменатото постоянство и дори известно намаление на Ry с H (m). В тази 

връзка, на фигура 25  са дадени освен аналитичните описания на линейното изменение 

на на Ry с H (m), така също и аналитичните полиномиални представяния (при  много 
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високи стойности на корелационно отношение) на нелинейната част от изменението на 

годишната валежна сума - за над около 1800 – 1900 m надморска височина, съответно 

за последните тридесетгодишни периода, както и за 50-годишния период (1961 – 2010 

г.*). (Текстът е цитиран от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на територията на 

природен парк Витоша“, София, 2014 г.). 

 

Фигура №25:  
Аналитично представяне на изменението на Ry с H (m) за различни периоди  
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Източник на информация: Фигурата е цитирана от НИМХ-БАН, „Изготвяне на воден баланс на 

територията на природен парк Витоша“, София, 2014 г.) 

 

Годишният ход на валежите е тясно свързан с особеностите на атмосферната 

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

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

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

високите части дори 100%.  

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

между 17 и 20% от годишната сума на валежите. Голямата разлика се определя 

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

засилване на вертикалните токове по склоновете на планината и от относителното 

размиване на топлите фронтове през зимното полугодие (Географски институт на БАН 

„Природният и икономически потенциал на планините в България“, 1989). 

Годишната сума на валежите се увеличава с нарастването на надморската 

височина до нивото на Черни връх. Това увеличение не е равномерно, но дава 

възможност да се установи как се увеличават валежите с промяна на надморската 

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

съществено се редуцират. Заслужава внимание факта, че за района около хижа 

„Алеко” валежите са сходни с тези на Черни връх. Този резултат трябва да тълкува 
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внимателно, защото периода за наблюдение на хижа „Алеко” е сравнително кратък и е 

известно, че на Черни връх значителна част от валежите със сняг не са измерени 

поради силните ветрове, които отвяват съществена част от тях. 

 

Таблица №15: Изменение на валежите в зависимост от надморската височина 

Източник на информация: Данните са от Климатичен справочник за валежите 

 

Броят на дните със снежна покривка е важен показател за климатичния 

потенциал на планината. Дните със снежна покривка нарастват от декември към 

януари. Броят на дните със снежна покривка в нископланинския пояс (от 550 до 700 – 

800 м.н.в.) през януари е между 6 и 10 дни, за ст. Черни връх – 18 дни. В планинските и 

високопланински райони се формира продължителна и дебела снежна покривка. В 

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

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

 

Фигура №26:  Среден брой дни със сняг за дългогодишен период 1931 г. – 1985 г. 

 
Източник на информация: Климатични справочници за България. 

 

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

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

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

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

Максимално натрупване на сняг е измерено в средата и края на месец февруари (40-60 

 

Станция 

 

Надм. 

вис. (м) 

Месеци 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Черни връх 2286 103 95 96 98 118 142 98 84 71 85 86 99 
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см). Дебелината на снежната покривка на височини над 2000 м е максимална в края на 

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

снега достига до 200 см, като през отделни зими снежната покривка може да достигне 

и 300-350 см. В последните години се отбелязва значително намаление на дебелината 

на снежната покривка. 

 

 Влажност на въздуха 

Стойностите на абсолютната влажност се намират в тясна зависимост от 

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

на въздуха стойността на относителната влажност намалява. В сравнение с 

абсолютната влажност, относителната се изменя бавно във височина. Относителната 

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

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

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

влажността на почвата. 

При проследяване на годишния ход на относителната влажност показателни се 

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

наблюдават по-големи стойности на относителната влажност, а през топлото 

полугодие преобладават по-ниски стойности. Изключение през студеното полугодие са 

дните на проява на фьон и намаляване стойността на относителната влажност.  

 

Фигура №27:  Средна месечна и годишна относителна влажност (%) 

                                                 
Източник на информация: Климатичен справочник за България. 

 

 Климатограми на Валтер. Индекс на засушаването.  

Паралелно с климатичните показатели за отделни метеорологични елементи 

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

обобщават ценната информация чрез анализ на комбинираното влияние на няколко 

метеорологични елемента. Обособените биоми, които се отличават с преобладаваща 

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

валежните суми. 

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

обобщават температурната и валежна информация за даден район и всеки биом може 

да се характеризира с определена схема на температурно-валежния режим. 

Приложените по-долу климатограми изобразяват с червена линия средните 

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

цвят хистограми са представени средните многогодишни месечни валежни суми 
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(mm/m2). Осите на климатограмите винаги са калибрират, така че да се получи 

съвпадение 0 °C = 0 mm/m2 и 10 °C = 20 mm/m2. 

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

„Витоша“ се виждат различията между тях по отношение на температурно-валежния 

режим. 

 

Фигура №28: Изменение на средните многогодишни температури и валежите в 

района на Черни връх  

 
Източник на информация: Климатичен справочник за България. 

 

Фигура №29: Изменение на средните многогодишни температури и валежите в 

района на гр.София 

 
Източник на информация: Климатичен справочник за България. 
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Известно е, че в климатограмите при влажни условия, температурата е под 

хистограмите за месечните валежни суми. При сухи климатични условия графичната 

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

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

региона е предимно температурния режим.  

 

Многогодишните температурно-валежни данни за представителните ХМС ни 

позволиха да изчислим индекса на засушаването по де Мартон чрез следната 

формула: 

10


t

t
t

T

P
J                                                                                                     (1) 

където:  

Pt  –  средна годишна валежна сума в mm/m2 ; 

Tt – средната годишна температура в °C.                                                                                                                         

Екологичният смисъл на този показател позволява да се очертаят следните зони 

със съответни климатични условия: 

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

влагоосигуряването, водещ до разпад на горските екосистеми. 

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

смущения във влагоосигуряването на дървесните видове.  

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

възникват само в отделни години. 

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

температурно-валежни условия за дървесната растителност. 

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

неблагоприятно за горските екосистеми. 

Получените по-долу стойности за индекса на засушаването по де Мартон 

показват, че растителните съобщества в района на ПП Витоша са разположени между 

зоната с периодично възникване на трайни смущения във влагоосигуряването за 

дървесните видове и зоната с преовлажняване, която е неблагоприятна за горските 

екосистеми. 

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

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

 
 Мъгли  

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

250, 5 дни в годината. При последяване годишния ход на мъглите за района на Витоша 

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

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

и 15, а през месеците юни и юли – 0,6 дни. Във високопланинските част (ст. вр. Черни 

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

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

дължи и на замърсяване, причинено от градски агломерации и индустриални райони. 

Това са т. нар. градски мъгли. Поради това станциите в София се отличават със 

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

с мъгла от тези в планинските части на Витоша.   
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Таблица №16: Брой на дни с мъгла по месеци и годишно за периода 1959 г. - 1973 г. 

Брой на дни с мъгла по месеци и годишно за периода 1959 г. - 1973 г. 

Станция Надм. вис. (м) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Трън 706 2,9 2,2 1,3 1,3 2,7 2,9 3 3 4,5 5,1 3,9 3,7 36,6 

Ихтиман 636 6 3,4 2,4 1,3 1,8 2,6 1,1 0,8 2,5 5,1 5,3 6,3 38,7 

София 1 550 6,6 4,7 3,5 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 2 5,3 8,3 32,6 

София 2 552 13,2 8,3 6 2,9 0,6 0,6 0,6 0,3 1,9 5,1 8,2 15 63,8 

София 3 584 8,1 4,3 1,3 0,5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 1,5 5 8,3 31,3 

Банкя 640 2,4 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,6 1,6 2,7 9 

Черни връх 2286 24,7 22,9 23,3 21,8 22,8 22,4 17,3 13,4 15,8 19,7 22,7 23,8 250,5 

Източник на информация: за облачност, мъгли и хоризонтална видимост: Институт по хидрология и 

метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, 

хоризонтална видимост, облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 

 

Хоризонталната видимост варира според сезоните, като през лятото и преходните 

сезони (от м. Март до м. Октомври) хоризонталната видимост е предимно добра и 

много добра. Броят дни със средна и намалена хоризонтална видимост нараства през 

студеното полугодие. Броят на дни с лоша видимост е сравнително малък. 

 

Таблица №17: Брой на случаи (общо за 7, 14, 21 ч.) според различните степени 

хоризонтална видимост за ст. София 3 - Мет. Обсерватория 584 м.н.в. за периода 

1959 г. - 1973 г. 

месец  Лоша  Намалена Средна Добра 
Много 

добра 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год. 13,30 13,30 8,90 5,50 33,60 

Източник на информация: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен 

справочник на НР България, т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 

облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 

 

 Вятър 

Посоката, скоростта и честотата на проявяващите се ветрове зависят от 

динамичните и физикогеографски фактори. От динамичните фактори най-голямо 

значение за проявата на ветровете имат циклоналната и антициклонална дейност. От 

физическите фактори най-голямо значение имат релефът, растителността и снежната 

покривка. 

Ветровете в планинския и високопланинския пояс на Витоша се променят 

значително по скорост и посока под влияние на орографията. Над 2000 м.н.в. ветровете 
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стават по-слабо зависими от особеностите на релефа, като преобладаващата им посока 

е северозапад и запад (Събев, Станев, 1985). Средногодишната скорост на ветровете 

при станция Черни връх е 7,7 м/сек. 

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

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

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

изваляването и обединяването на влаговото съдържание на въздушните маси във 

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

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

тези въздушни маси се затоплят чрез проява на сухоадиабатния градиент и 

предизвикват силни вихри във взаимодействие с морфографските чупки на склоновете 

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

Проявлението на периодичните планинско-долинни ветрове е типично през летния 

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

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

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

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

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

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

слънчева радиация и изстиването на земната повърхност. Тогава поради нарастване 

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

подножията на планината и той се нарича „горняк“. 

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

южна посока, като те са и преобладаващите ветрове в планината (Фигура №30). Само 

през летните месеци (юни, юли и август) преобладават северозападните ветрове. Тази 

особеност в посоката на ветровете е свързана с атмосферната циркулация над 

източната част на Балканския полуостров през отделните сезони. 

 

Фигура №30:  
Годишна честота (в проценти) на вятъра по посока в района на ХМС Черни връх 

 
Източник на информация: Климатичен справочник, Събев, Станев, 1985; Физическа география на 

България, Д. Димитров 1974 г. в Георгиев М., София 1985 г. 
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 Слънчево греене и слънчева радиация 

Продължителността на слънчевото греене през различните сезони се определя 

от астрономическите фактори, от особеностите в атмосферната циркулация, проявени 

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

непланинските територии в страната продължителността на слънчевото греене е 

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

слънчевото греене в планинските райони съвпада с минимума на облачността през 

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

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

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

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

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

планините.  

Витоша се характеризира със сравнително малки годишни суми на слънчево 

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

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

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

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

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

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

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

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

Разпределението на слънчевата радиация в планинските райони се усложнява, 

защото радиационният режим се определя от редица допълнителни фактори на 

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

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

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

високопланинските части, годишните стойности на сумарната слънчева радиация са 

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

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

584 м.н.в. е 3667 кал./см2, за ст. Черни връх стойността е 4378 кал./см2. Годишната 

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

и 6000 мегаджаула/м2 и нараства с увеличаване на надморската височина (ДПП 

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

Природен парк „Витоша“, 2014). 

 
 Облачност 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

количеството на вътрешномасовата кълбеста облачност (Георгиев М. Физическа 

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

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

 
Фигура №31: Средна месечна и годишна обща облачност 

 
 Източник на информация: Климатичен справочник 

                
 Вегетационен период 

Температурата на въздуха е главният фактор от комплекса метеорологични 

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

определена територия и обуславя темповете на тяхното развитие. Общото количество 

топлина през вегетационния период, неговата продължителност и режимът на 

температурите са основни фактори при определяне посоката за развитие на горско-

дървесната растителност и всички растителни видове и съобщества. 

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

температурно-валежния режим и диференцирани по надморска височина. 

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

и се характеризират с температурни, валежни и влажностни условия, 

свойствени за умерения планински климат. Броят на дните с температури над 

10°C е между 160-190 и вегетационният период е с продължителност 5,5-6 

месеца. Средната годишна температура е между 8°C - 9°C, а средногодишното 

количество на валежите е в интервала 560 - 680 mm/m2.  
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обсерватория   
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устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. София 3 - 

Мет. обсерватория 

начало  край  начало  край 

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

     

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Банкя   

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Банкя 
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o Среднопланинска зона. Тя обхваща територии докъм 1500 м.н.в. и включва 

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

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

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

валежите между 830 и 950 mm/m2. 

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

Вегетационният период е кратък, средните годишни температури са 

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

100 което очертава кратък вегетационен период (от 2 до 4 месеца). Средната 

годишна температура е между 3,3°C- 5,1°C, а годишното количество на 

валежите е варира от 860 до 1050 mm/m2.  

 

1.8.3. Сценарии за климатичните промени 

Важен проблем при анализите за адаптиране на биосферата към климатичните 

промени и смекчаване на последиците от тях е несигурността, понякога и 

противоречивостта, в прогнозите за бъдещия климат. Има много и различни 

математични модели, полагат се големи усилия за установяване и съставяне на интер-

модели, които да отразяват различията в моделите за климатичните промени. Една от 

причините за наличната вариабилността в климатичните модели е свързана с голямата 

дисперсия на очакваните вредни емисии в атмосферния въздух. Показателни за тази 

значителна дисперсия и свързаните с нея  прогнози за климатичните промени са 

данните в базовите сценарии (IPCC Fourth Assessment Report). Те очертават и 

вариантите за глобалното затопляне в зависимост от вредните въздушни емисии. 

Четирите основи сценария (A1, A2, B1, и B2) обхващат широк спектър от 

демографски, икономически и технологични варианти и резултатите от тях по 

отношение на емисиите и по конкретно на парниковите газове (SRES; Nakicenovic et 

al., 2000).  

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

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

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

настъпи сближаване на социално-икономическото състояние на отделните региони и 

ще нарасне взаимодействието и сътрудничеството между отделните културни и 

социални общности. Значително ще се редуцират регионалните разлики по отношение 

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

допълнителни направления от сценарии, свързани с технологичните промени в 

енергийния сектор:  

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

 енергийни ресурси, които не включват твърди горива; 

 баланс между основните енергийни ресурси.  

начало  край  начало  край 

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

     

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Черни връх  

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Черни връх 

начало  край  начало  край 

04.VI 23.IX  9.VI   
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Сценарии А2. Те очертават един много хетерогенен свят, запазил своята локална 

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

икономическото развитие ще има подчертан регионален характер. Промените на 

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

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

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

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

икономическите структури; въвеждане на екологично чисти и ефективни технологии; 

подчертани глобални решения в посока към устойчиви социално-икономическо 

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

на климата. 

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

отношение на устойчивото развитие в социално-икономическата сфера се вземат 

главно на локално равнище. Това е свят с непрекъснато нарастващо население (но с по-

слаби темпове в сравнение със сценарии А2); средни нива на икономическо развитие; 

по-бавни и по-разнообразни технологични промени спрямо сценариите А1 и В1. 

Сценариите В2 са също ориентирани към запазване на околната среда и социалния 

просперитет, но фокусират на локалните и регионалните равнища.  

На графиката са отразени очакваните температурни промени в зависимост от 

данните за парниковите емисии на съответните сценарии. 

Линиите със съответен цвят са моделните средни глобални стойности за 

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

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

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

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

шест сценария.  

 

Фигура №32: Проектно повишаване на температурата при различните сценарии за 

вредните емисии 

 
Източник на информация: IPCC Fourth Assessment Report; Solomonetal., 2007 
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По-конкретно числено изражение на моделите, отразени на графиката (Фигура 

№32) са дадени в таблица №18. 

 

Таблица №18:  

Очаквано средно глобалното затопляне в края на 21 век 
Варианти на сценария Температурни промени за периода до 2090-2099 (°C) 

 Оптималени Вариране 

Константни емиисии (2000 г.) 0, 6 0,3 – 09 

Сценарий B1 1,8 1,1 – 2,9 

Сценарий A1T 2,4 1,4 – 3,8 

Сценарий B2 2,4 1,4 – 3,8 

Сценарий A1B 2,8 1,7 – 4,4 

Сценарий A2 3,4 2,0 – 5,4 

Сценарий A1FI 4 2,4 – 6,4 

Източник на информация: Solomon et al., 2007                                

Забележки:  

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

няколко Earth Models с умерена сложност и голям брой  Atmosphere-Ocean General Circulation Models 

(AOGCMs); 

б) Данните за базовата година (2000 г.) са получени  само от модели AOGCMs. 

в) Ориентировъчните   концентрации  на CO2, съответстващи на сценарии SRES B1, A1T, B2, А1В, 

A2 и A1FI са около 600, 700, 800, 850, 1250 и 1550 ppm съответно минута.  

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

с периода 1850-1899 г. може да се установи, като се добавят 0,5 ° С. 

 
 Разпределение на валежите във висока степен зависи от различни параметри 

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

бъдещите промени във валежите силно ще варират в пространствено и времево 

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

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

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

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

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

 

Таблица №19: Регионални средни стойности за температурните и валежните 

промени в Европа според 21 глобални модели за A1B сценарий 
Регион Температури  

(°C) 
Валежи  

(%) 
Екстремни условия  

(%) 

 Сезон Min Max Сезон Min Max Сезон Топло Сухо 

 Зима 2,6 8,2 Зима +9 +25 Зима 82 0 

Северна Европа Пролет 2,1 5,3 Пролет 0 +21 Пролет 79 2 

 Лято 1,4 5,0 Лято -21 +16 Лято 88 0 

 Есен 1,9 5,4 Есен -5 +13 Есен 87 2 

 Година 2,3 5,3 Година 0 +16 Година 96 2 

 Зима 2,6 8,2 Зима -16 +6 Зима 93 12 

 Пролет 2,1 5,3 Пролет -24 -2 Пролет 98 31 

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

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

 Година 2,3 5,3 Година -27 -4 Година 100 46 

Източник на информация: Christensen et al., 2007                                

 

Всички проучвания показват, регионалната вариабилност на климатичните 

промени, като например промените в температурата в горите най-вероятно през 

следващите 100 години ще нараснат с около 2 °C в Ирландия и Обединеното кралство, 
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до около 3 °C увеличение в Централна Европа и 4 °C - 5 °C увеличение в повечето 

части на средиземноморските региони. Всички модели подчертават, че глобалното 

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

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

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

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

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

максималната дневна температура се очаква да нараснат предимно в Южна и 

Централна Европа.  

През зимния сезон средните дневни температури се очаква да се увеличи от 3°C 

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

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

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

височина. 

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

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

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

дори и в области със спад в средната валежна сума. 

Комбинираното негативно въздействие от увеличените температурите на въздуха 

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

метеорологични условия дори през текущия период са причина за безпрецедентни по 

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

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

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

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

последните 10 години обаче мощните разрушителни бури са по-често явление в 

Европа. Бурите са се превърнали в най-разрушителният фактор в умерения пояс на 

Европа, а щетите от тях вече възлизат над 50 % от всички видове щети върху горите. 

През януари 2005 г. в Северна Европа бушува силна буря („Гудрун“), която събори 

огромно количество дървета (около 75 милиона m³). През 2007 г. бурята „Кирил“ 

причини тежки щети в низините на Северозападна Европа. През януари 2009 г. друга 

голяма буря  („Клаус“), повали на огромни площи горски масиви в Югозападна 

Франция и Северна Испания.  

Предвижданите измененения на климата ще предизвикат, особено в Южна 

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

ветрове, като вероятността за възникване на горскипожари и обхванатата от тях площ 

значително ще нарастват. 

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

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

ускоряват негативните климатични промени. В засегнатите от този проблем 

европейски държави всяка година възникват над 50 000 пожара. 

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

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

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

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

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

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

в сравнение с първия е около 10 пъти, а през третия - 3 пъти в сравнение с първия. 
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Броят на пожарите през годините с максимална пожарна активност (1993, 2000 и 

2007 г.) надхвърлят средния за този период брой съответно 2,85; 2,55 и 2,21 пъти. 

Големината на опожарените площи за същите години превишава средната за периода 

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

отношение на горските пожари открояват като най-вероятна причина благоприятно 

съчетание на метеорологични фактори (продължителни ранни пролетни и летни 

безвалежни периоди, повишена слънчева радиация и др.). 

За нашата страна са разработени варианти за уязвимостта на горските екосистеми 

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

са климатичните данните за периода от 1961 до 1990 година. На тази база са изградени 

варианти, които обхващат различни периоди от време (Фигура №33). Те са 

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

песимистичен) горските екосистеми в района на ПП Витоша ще бъдат засегнати 

съществено от очакваните климатични промени, които ще настъпят до 2080 година. 

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

влиянието на променящия се климат и най-вече какви са рисковите моменти, 

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

ускорено адаптиране и редуциране на уязвимостта на съответна екосистема към 

климатичните аномалии.  

Учените не са единодушни по отношение на причините предизвикали 

климатичните промени. Част от тях твърдят, че парниковите газове не оказват 

съществено влияние на климата и въпреки нарастването на количеството въглероден 

диоксид в атмосферата расте, не е безспорно доказано, че температурите са свързана с 

неговата концентрация. 

 

Фигура №33: Зони на уязвимост на горските екосистеми в България при съвременен 

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

 
Източник на информация: ИАГ, 2011 г. 
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Легенда: Зона А (червено) – твърде висока степен на уязвимост, Зона Б – висока степен на уязвимост, 

Зона В – средна степен на уязвимост, Зона Г – ниска степен на уязвимост и Зона Д (виолетово) – 

твърде ниска степен на уязвимост. Съгласно: „Програма от мерки за адаптиране на горите в 

Република България и смегчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях“, Етап 

3, Разработка на колектив с р-л проф. Иван Раев, по поръчка на ИАГ, 2010 г. 

 

 

 

1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

1.9.1.Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 

1.9.1.1. Основни морфографски типове 

 

Витошкият плутон се намира в пределите на Западното Средногорие, изградено 

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

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

преди 5 млн. г., в резултат на позитивни тектонски движения интрузивните скали се 

издигат и оформят висока тектонска планина (Кръстев, 1999). 

Витошкият плутон има централно-магматична структура, представена от 

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

андезитобазалтови лави и туфи. Интрузивните скали са представени от габро, сиенити, 

монцонити и аплитови граносиенити. Планината представлява морфоструктура с 

надморска височина от 800 до 2290 м. 

Образуването на планината протича през три етапа – ранен тектономагматичен, 

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

четири разновъзрастни комплекса: вулкански, субвулкански, интрузивен и 

постинтрузивен (Желев, 1999). 

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

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

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

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

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

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

напречни разломи от Етрополския линеамент (Железнишки разлом), се създава 

тектонски възел с максимална проницаемост, който се оформя като извеждащ канал на 

Витошкия плутон и със зараждането на който започва развитието на Витошката 

централно-магматична структура.  

Късният тектономагматичен етап започва в резултат на известно 

консолидиране на района, издигане и денудиране на част от продуктите на Витошкия 

плутон. По време на този етап се активизират рифтогенните процеси и мобилизират 

по-дълбоките части на литосферата. Формира се магмено огнище, в което се извършва 

фракциониране на алкална оливин-базалтова магма.  

През последният (постмагматичен) етап Витошката централно-магматична 

структура се оформя като морфоструктура. През този етап протича регионално 

издигане, с диференцирани движения, засягащи периферните части на района, водещи 

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

  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Абиотични фактори“ са представени в табличен и графичен вид 

съвременни данни за елементите на климата за периода 2005-2012 г., както и данни за климатичните 

промени. 
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1.9.1.2.Основни скални комплекси 

 
Най-подробна геоложка характеристика на планината е описана в Геоложката 

карта на България в мащаб 1:100 000 в картен лист Перник от Загорчев и Маринова 
през 1991 г. и в обяснителната записка към него от Загорчев и сътрудници през 1995 
година. От тази карта се вижда, че 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. В тези литоложки разнообразни и различно 
деформирани скали се е оформила магмената камера на Витошкия плутон в края на 
горнокредния период (сенонския век). Въпросните комплекси служат за подложка на 
повърхностните сенонски вулканогенни и вулканогенно-седиментни скали в района. 

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). 

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. Те са образувани непосредствено преди и по 

време на израстването на Витошкия плутон като куполовидна планинска 

морфоструктура. 

 

1.9.1.3. Релеф – основни морфометрични показатели 

 

Минималните стойности на наклоните на релефа (0° - 5°) заемат едва 5,8 % от 

площта на парка. Те се покриват с денудационните заравнености, части от склоновите 

стъпала и някои привододелни пространства. Значително голяма площ с минимални 

наклони заема билната денудационна заравненост, която личи най-добре над 2100 м 

надморска височина. Над нея се издигат най-високите върхове на Витоша - Черни 

връх, Резньовете, Скопарник и Карачаир по централното било, Сиврикая и Сива 

грамада на юг, както и Селимица и Самара на северозапад. Минимални стойности на 

склоновите наклони са характерни и за платовидното било на Витоша, върху което са 

развити торфища с различна мощност. Разположено е над 1800 м надморска височина 

и личи около върховете Вуйчинов рид, Белчева могила, Голям Купен и др. Части от 

склоновото стъпало на височина 1500 м също се маркират от минимални склонови 

наклони. Могат да се проследят около върховете Меча могила, Асланов рид, Драгоин 

камък, Кръста и др. Малки участъци с минимални наклони заемат и привододелните 

пространства между реките в югозападната част на Витоша. 

Склоновите наклони със стойности от 5° до 10° заемат сравнително по-голяма 

площ от парка – 15,2 %. Разположени са около денудационните заравнености и 

очертават слабо издигнатите витошки върхове, както и прехода към стръмните 
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витошки склонове. Най-големи площи заемат в централната част на планината около 

главното било, по-малки площи - в южната и югозападната част. В западната и в 

югоизточната част на ПП „Витоша“ фиксират долната пречупка на склона и прехода 

към подножието на планината. Именно там се формират делувиално-пролувиални 

шлейфове. 

Наклоните на склона със стойности от 10° до 15° заемат сравнително голяма част 

от територията на парка – 23,3 %. Разположени са около горната пречупка на склона. 

Бележат прехода от билото на планината към стръмните витошки склонове. Заемат 

ограничени площи и в горната част на долинните склонове на някои реки. За тях е 

характерен плоскостният смив. 

Стръмните склонове със стойности на наклоните от 15° до 20° заемат 21,9 % от 

площта на парка. Те са типични за куполообразните планини като Витоша. Заемат 

горната част на склона и покриват по-големи площи в западната част на планината. 

Това са активни, стръмни склонове, свързани с интензивни ерозионни и денудационни 

процеси. 

Много стръмните склонове, със стойности от 20° до 30°, заемат най-голяма площ 

от територията на парка – 28,1 %. Те подчертават двата типа разломни системи в 

планината – концентрична и радиална. Концентричните разседи са особено добре 

развити в североизточния, източния и югоизточния витошки склон. С радиалните 

разломи е свързана речната мрежа на планината – от радиално центробежен тип. За 

тези стръмни склонове са характерни активни гравитационни процеси (сипеи, срутища, 

каменопади, свлачища). Една такава ос с високи стойности на наклона се очертава по 

линията Копитото – Камен дял – изворната част на Дълбоката река и Стара река в 

северния и североизточния склон на Витоша. Големият наклон по тази ос е причина за 

съвременното интензивно развитие на денудационните процеси, при наличието на 

сипеи, срутища и др. 

Склоновете с наклон над 30° заемат ограничени площи от парка – едва 5,7 %. 

Максимални стойности на наклона се наблюдават около Резньовете, като по източния 

склон на в. Голям Резен е измерен най-големият локален склонов наклон – 59,9°. 

Такива големи наклони се обясняват с разкрита разломна повърхност в планинския 

релеф. Подобно е положението около върховете Черната скала, Петрус и др. 

Максимални стойности на склоновия наклон се наблюдават и по разломно 

обусловената радиална речна мрежа. Такъв е случаят с долината на р. Струма северно 

от с. Чуйпетлово. Големият склонов наклон показва, че долината в тази част съвпада с 

началото на радиален разлом, развит под високата денудационна заравненост. Такива 

големи наклони има и по долинните склонове на реките в южната, източната и 

североизточната част на планината - Палакария, Селската (Железнишка), Старата, 

Янчовска, Драгалевска и Боянска (около водопадите). Западните склонове на Витоша 

са по-полегати и такива наклони се срещат само в отделни участъци от долините на 

реките Владайска, Рударщица и Кладнишка. 

 Изложение на релефа 

Анализа на изложението на релефа показва, че разпределението на териториите 

със северна и южна експозиция е абсолютно равномерно (с разлика само от 1,5 % в 

полза на районите с припечено изложение). Равномерното разпределение на 

териториите със сенчесто и припечено изложение е нещо типично за куполообразната 

форма на Витоша. Най-голяма е величината на площите от парка със западно и 

югозападно изложение (14,5 и 14,4 %), а най-малка – на тези с югоизточно изложение 

(9,7 %). 
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 Модел на релефа 

Анализите върху модела на релефа показват, че повече от половината от 

територията на парка (56,4 %) е разположена в хипсометричния пояс от 1200 до 1900 

м. Втори по площ е хипсометричния пояс до 1200 м, който заема 33,7 % от територията 

на парка. Най-малка площ от територията на парка заемат земите над 1900 м надморска 

височина – едва 9,9 %. От тези данни се вижда, че Витоша се отнася към групата на 

високите планини. Средната надморска височина на парка е 1498,5 м. Сравнително 

голямата средна надморска височина на парка може да се обясни с монолитната 

геоструктура на планината, липсата на глациална дейност и слабата речна ерозия, 

както и с големите абсолютни височини на основите на планинските склонове. 

Високопланинският релеф на парка, в съчетание с геоложкия строеж обуславят и 

спецификата на съвременните морфодинамични процеси, протичащи на негова 

територия – наличие на каменни реки, каменни морета, сипеи, срутища и лавинни улеи 

по разседно обусловените и стръмни склонове, наличие на наносни конуси и 

делувиално-пролувиални шлейфове в подножието на планината и др. 

Показателят за степен на нарязаност на релефа има важно значение за 

геоморфоложкото развитие на планината. Най-силно е нарязан релефът в източния 

склон на Витоша при средна надморска височина 1565 м и среден наклон 16°, а най-

слабо – Петруският дял при средна надморска височина 1110 м и среден наклон 10° 

(Петров, 1966). При по-голяма средна надморска височина и при по-голям наклон на 

склона, величината на степента на нарязаност на релефа расте. Този показател показва 

интензивността на съвременното геоморфоложко развитие на даден склон. Във Витоша 

по-интензивен геоморфоложки живот днес имат източният, североизточният, южният 

и северният склон. По-слаби са съвременните денудационно-ерозионни процеси в 

останалите витошки склонове. 

Минималните стойности на вертикално разчленение от 150 – 200 м/км2 

оконтуряват най-високата билна заравненост на височина от 2000 – 2100 м, както и 

част от нивото на височина 1800 м (Долното плато). Този показател е характерен и за 

отделни фрагменти от староплиоценските склонови стъпала на височина 1500 м, 

разположени около Момина скала, Кръста, Асланов рид, Меча могила и др. 

(Константинов, 1983). 

Много по-характерни са локалитетите с максимални стойности между 450 и 550 

м/км2. Те съвпадат с тектонските възли, образувани при пресичането на главните с 

второстепенните разломи на морфоструктурата. Това са локалитетите под в. Копитото, 

под Камен дял, източно от Голям Резен и Казана и южно от в. Селимица. 

Второстепенните локалитети със стойности между 300 и 350 м/км2 съвпадат с 

изворните области на Куртова река, Гръчки дол и Крапечка клисура. Видимото 

съвпадение на локалитетите с максималните стойности и с пресечните точки на 

главните и второстепенните разломи, както и подреждането на същите максимуми в 

северните, североизточните и източните части на планината демонстрират проявата на 

диференцираните блоково-разломни движения от началото на кватернера до наши дни 

(Константинов, 1983). 

Хоризонталното разчленение на релефа бележи по-голямо разнообразие. Тук 

заедно с разнопосочните прояви на епейрогенните движения решаващо значение са 

оказали и няколкократния тангенциален натиск, блоковият строеж на плутоничното 

тяло и специфичната петрографска основа. 

В обсега между долините на р. Владайска от север и р. Палакария от юг са  

съсредоточени 11 локалитета с максимални стойности от 5 до 6,5 км/км2. Най-

показателни са локалитетите, подредени в една линия между Белите брези и в. 
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Селимица и между Мечата дупка и Мечата поляна в долината на р. Струма. В цялата 

останала част на планината се оформят само два локалитета от този порядък – при 

Комините и под в. Големия Резен в долината на р. Бистрица. Причината за това 

нееднакво групиране на максималните стойности на хоризонталното разчленение може 

да се търси единствено в по-старото предиспониране на ерозионната мрежа в западната 

част на Витоша, в отсъствието на андезитната мантия в същата част, както и в 

наличието на няколко дълбоко милотизирани зони в граносиенитната основа. 

Полученият максимален ерозионен срез в западната част на Витоша се доказва и от 

разсипните находища на злато и желязо в алувиалните наслаги на реките Владайска, 

Матница, Кладница и др (Константинов, 1983). 

Минималните локалитети на хоризонталното разчленение със стойности от 0,5 до 

1,0 км/км2 много добре покриват слабо разчленените части на върховото ниво с 

височина 2000 – 2100 м, нивото на платата на височина 1800 м, както и склоновите 

стъпала с височина 1500 – 1550 м (Константинов, 1983). 

 

1.9.2. Геоморфология на релефа 

 

1.9.2.1. Морфотектонско и геоморфоложко развитие 

 

Въпреки компактната си форма, Витоша условно се разделя на четири дяла: 

Северен (Каменделски), Източен (Купенски), Югозападен (Ветренско - Боснешки) и 

Северозападен (Селимишки). До голяма степен тази подялба има субективен характер, 

тъй като реките (особено в горните си поречия) не са успели да образуват дълбоко 

всечени долини, които да разчленят планината. Всички дялове започват от планинския 

първенец Черни връх и се простира към по-ниските части. За граница между отделните 

дялове служат реки, които са оформили своите долини по радиални разломни линии, 

образувани при сводообразното издигане на планината. 

Формирането на съвременния витошки релеф е резултат от неговата геоложка 

структура, режима на тектонските движения и особеностите на денудационните 

процеси. Витоша като геоструктурно тяло представлява един плутон, вместен в 

сенонски вулканогенен комплекс. Плутонът се е издигнал значително в края на 

палеогена и най-вече в началото на плейстоцена. Витоша се е издигнала заедно с 

вулканогенния пръстен, разположен около нея, като на запад той се е разкъсал. При 

издигането си плутоничното тяло е било подложено на значително разломяване и 

денудация, така че най-високият му връх е изграден от интрузивни скали. В 

периферията на Витоша и във витошкото подножие са образувани много концентрични 

разседи, по които бликат термоминерални води (Княжево, Железница, Рударци и др.). 

Витоша представлява един сводообразен хорст, отделен от околните планини и 

котловинни дъна с концентрични разседи. 

Многократните издигания на Витоша през неогена и кватернера, заедно със 

синхронните на тях ускорени прояви на денудацията, дават отражение върху 

морфоложкото развитие на планината. Етапите на относителен тектонски покой и 

продължително доминиране на денудационните процеси над ендогенните сили са 

обусловили нейния етажиран релеф. 

 

1.9.2.2. Морфогенетична подялба 

 

Витошката планинска морфоструктура са развити и добре запазени всички 

неогенски заравнени повърхнини. Етапите в геоморфоложкото развитие на Витоша са 
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тясно свързани не само с броя и характера на денудационните нива, но и с 

положението и фациалното състояние на корелативните наслаги. 

Първото денудационно ниво (най-високото) – е запазено по върховото било на 

планината. Личи най-добре над 2100 м височина. Над него се издигат най-високите 

витошки върхове. Върховото било е остатък от една най-стара заравнена повърхнина, 

вероятно старомиоценска, подмладена от активната плейстоценска денудация. 

Второто денудационно ниво изгражда платовидното било на Витоша. То се 

издига над 1800 м височина. Върху него са развити торфища с различна мощност, а 

реките губят своите долини в него. Второто ниво на Витоша се приема за 

младомиоценско. 
Третото денудационно ниво е запазено в склоновете на планината, където 

образува склонови стъпала. Те ограждат цялото планинско тяло и личат на средна 

височина 1500 м. Приема се, че това склоново стъпало е образувано през долния 

плиоцен и има понтийска възраст. 
Четвъртото денудационно ниво е силно денивелирано. То е запазено като 

обширно подножно стъпало с твърде различна височина – от 750 – 800 м, 950 – 1050 

м, 1000 – 1100 м. Може да се приеме, че четвъртото ниво е образувано през един по-

продължителен планационен етап, проявил се през горния плиоцен. 

Основната речна мрежа във Витоша се състои от 10 - 12 речни системи, 

представени от водосборните басейни на реките Владайска, Кладница, Матница, 

Струма, Палакария, Гръчка, Старата (Железнишка), Янчовска, Драгалевска, Боянска и 

Куртова река. Речната система на Витоша е възникнала на етапи. Тя е съобразена както 

със специфичните особености на морфоструктурата, така и с реакцията и поведението 

на съседните негативни морфоструктури.  

По билото на Витоша преминава Главният вододел на Балкански полуостров 

– по линията Скопарник - Черни връх – Селимица – Острица. Той разделя Егейския от 

Черноморския водосборен басейн. Всички реки, които извират от Витоша, са притоци 

на Искър или Струма. 
В долинния морфоложки комплекс на витошките склонове разпространението на 

речните тераси е незначително. Наблюдаваните техни следи се отнасят към заливната 

и първата надзаливна тераса. 

Във високия пояс на Витоша са разпространени каменни грамади. Най-известни 

са каменните 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. Образуването им се 

обяснява с интрузивната сиенит-монцонитна скална основа и специфичното за нея 

сферично изветряне. Някои каменните реки са привързани към по-дълбоките 

разкрития на интрузивния цокъл. Те са обусловени от дислокационните и 

пукнатинните системи, селективната проява на изветрянето и следващите етапи от 

денудацията. Тяхното разпространение следи главните и приточни долинни дъна. 

Такива са горните и средните поречия на реките Боянска и Владайска, които 

притежават широки долинни дъна. По тези места гравитационно съсредоточените 

речни валуни образуват същински каменни реки, съпътстващи напълно леглото на 

речната артерия.  

Различните по фациес кватернерни наслаги, наличните при тях чакълесто-

песъчливи фракции и лежащите отдолу глинести прослойки в съчетание с големите 

наклони създават предпоставка за образуване и проява на свлачища. Във Витоша те са 

широко разпространени. 
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В подножието на Витоша, почти всички витошки реки образуват наносни 

конуси. Причината за това е рязкото намаляване на наклона и живата сила на реките и 

значителното нарастване на акумулативните им възможности. Различната големина, 

изразителност и състав на наносните конуси зависи от площта на водосборните 

басейни, характера на скалната основа, наклона на речното легло и количеството и 

режима на водния отток. 

 

1.9.2.3. Опасни геологични явления 

 

Към опасните геологични явления, проявяващи се на територията на ПП 

„Витоша” се отнасят срутищата, сипеите, свлачищата и снежните лавини. 

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. 

Образуването и сравнително широкото разпространение на сипеите в източния 

склон на Витоша има тясна връзка с пукнатинната тектоника, изветрителните процеси, 

суфозията на поройните води, големия наклон на склоновете и тежестта на скалните 

материали. Останалите сипейни форми по високия и средния пояс на планинския 

склон представляват отделни гравитационно свличащи се изветрителни материали. 

Различните по фациес кватернерни наслаги, наличните при тях чакълесто-

песъчливи фракции и лежащите отдолу глинести прослойки в съчетание с големите 

наклони създават предпоставка за образуване и проява на свлачища. Във Витоша те са 

широко разпространени. Такива има в района на киноцентъра в Бояна, по левия 

полегат склон на Дълбоката река и север-северозападната част от витошкото 

подножие, в западното витошко подножие между с. Кладница и Владайската 

седловина, по левия долинен склон на р. Рударщица, в източното витошко подножие 

по левия долинен склона на р. Янчовска, по левия долинен склон на р. Железнишка и 

др. 

Витоша е една от планините, които крият големи рискове по отношение на 

опасността от лавини. Причина за това са честите и силни западни и северозападни 

ветрове, които навяват големи количества сняг по подветрените склонове и образуват 

дебели и лабилни снежни дъски. Лавиноопасните места във Витоша са обозначени. 

Такива са склонът „Лавината” вдясно от пистата „Горното лале”, източният склон на 

Резньовете, където са разположени улеите между върховете Голем и Малък Резен, 

районът на „Комините”, улеят „Орлово гнездо”, както и източните склонове на в. 

Камен дел към местността Кикиш. 

 

1.9.2.4. Антропогенни релефоизменящи процеси 

 

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 на брой и заемат площ от 90,99 ха. Сега 

каменодобивът на Витоша е прекратен, но следите, свързани с тази дейност стоят - 

пътища, рушащи се битови сгради, работилници, трансформатори и др. Те са 

предпоставка за развитие на ерозионни процеси. В тази връзка за четири от тях 

(Кладница, Селимица, Селимица – заслон и Церова поляна) има разработени  проекти 

за рекултивация. 
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1.9.2.5. Геоложки феномени  

 

На територията на ПП „Витоша” се намира геоложкият феномен “Златните 

мостове”. Включен е в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България в 

категория - обект с естетическа и научна стойност и статут - защитен в рамките на 

Природен парк „Витоша”, клас – геоморфоложки, вид – каменна река, вид скала – 

монцонит, единица – Витошки плутон, възраст – горна креда (турон – сенон), площ - 

10 км2. Феноменът представлява каменна река, разположена в северозападния склон на 

Витоша. Намира се на надморска височина 1350-1500 м. Каменната река е образувана 

през последните 5 млн. г. (през неогена и кватернера). Причина за образуването на 

Златните мостове е сферичното изветряне на монцонитите от Витошкия плутон в 

съчетание с ерозионното действие на водата. Наречени са „мостове”, защото по едрите 

и заоблени скални блокове може лесно да се премине Владайска река, както и да се 

ходи по нейното корито. Повечето от блоковете са покрити със златисти лишеи, 

откъдето идва името “златни”.  

Карстът и пещерите във Витоша са разпространени в югозападната част на 

планината и са част от Боснешкия карстов район – 303. Боснешкият карстов район 

обхваща доломитите и варовиците на средния и горен триас, включени в т.нар. 

Задвитошки навлак. Районът обхваща склоновете на в. Чучулян и в. Голема могила по 

двата бряга на р. Струма до водослива с р. Добри дол. Тук се включват и карстовите 

извори Попов чучур и Врелото, също притоци на р. Струма. На север районът достига 

до извора Живата вода, където минава челото на навлака. Главна отводнителна артерия 

в района се явява р. Струма. При навлизането и в карста, след чешма Джераница, тя се 

губи на няколко места, а пред пещерата "Духлата” съвсем пресъхва за по-голямата част 

от годината. От Живата вода започва р. Добри дол, десен приток на р. Струма, който 

също се губи надолу по течението си. Преминавайки през карста водите излизат като 

карстови извори и отново се вливат в р. Струма. Карбонатния състав на скалите, 

тектонски предопределеното напукване и преминаването на голямата р.Струма през 

района, са дали възможност за развитие на дълбоки карстови процеси. 

Повърхностният карст е представен от кари, въртопи и валози, а подземният се 

проявява в над 30 пещери, три от които със значителни размери: „Духлата”, 

„Врелото” и „ППД”. 

 

 

 

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 
 

1.10.1. Хидрология и хидрография 

 

Специфичните климатични, геоморфоложки, хидрогеоложки и почвено-

климатични условия и палеохидроложката еволюция на планината Витоша определят 

регионалните особености и локална специфика на речната мрежа и спецификата на 

водния режим на реките. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Абиотични фактори“ са представени подробни данни към 

т.1.9.1. - морфометрични данни в табличен вид: по височинни групи, видовете разчленения по площ и 

процентното им съотношение. Подробните данни към т.1.9.2. са представени в таблици и графики. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №6 „Карта на скалния фундамент“ в М1:100 000 и  

карта №7 „Карта на релефа“ в М 1:25 000 с отразени хоризонтали/височинно сечение 25 м оцветено 

по височинни пояси, пещери и специфични скални образувания. 
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През планината Витоша преминава главния вододел на страната. По-голямата 

част от територията на ПП „Витоша“ (58.73%) се оттича чрез река Искър към 

Черноморския отточен басейн, а останалата чрез р. Струма (41,27 %) към Беломорския 

отточен басейн. 

 

1.10.1.1. Хидрографска мрежа 

 

Речна мрежа 

Територията на ПП “Витоша” се отводнява от р. Струма и левите притоци на р. 

Искър. Първоразрядни притоци на р. Искър са реките Палакария, Егуля, Бистришка 

река, Владайска, Перловска и Слатинска. Река Струма е най-значителната витошка 

река. В язовир  Студена освен река Струма се вливат още две по-големи реки – река 

Матница и река Кладница. След язовира единствен приток на Струма събиращ част от 

водите си от Витоша е река Арката или по-точно нейният приток р. Маринива. 

 

Таблица №20:  

Хидрографски характеристики на реките протичащи през ПП „Витоша“ 
 

Притоци на 

F площ  

км2 

Haver 

ср.надморска 

височина  [м] 

J наклон 

% 

L дължина 

[км] 

р. Искър 

Р. Палакария 16.830 1496 32.805 6.35 

Дълбоки дол до границата на ПП 

„Витоша“ 

4.278 1221.88 19.35 3.3 

Бистришка река 9.640 1743.6 34.89 4.32 

Янчовска река до границата на 

ПП „Витоша“ 

7.650 1633.73 31.56 4.52 

Балийна река до границата на ПП 

„Витоша“ 

1.095 1543.2 33.97 1.75 

Перловска 8.708 1704.9 20.2 9.1 

Драгалевска река 4.716 1539.50 35.7 4.38 

Владайска     

Егуля (Ведена)     

Върли дол до границата на ПП 

„Витоша“ 

1.408 1202.47 18.44 2.3 

Железнишка река до границата на 

ПП „Витоша“ 

8.803 1642.89 34.3 4.1 

Куртова река до границата на ПП 

„Витоша“ 

3.184 1651.53 31.73 2.84 

р. Струма 30.958 1504.1 29.55 12.5 

Добри дол до границата на ПП 

„Витоша“ 

6.985 1173.76 25.52 3.8 

Матница до границата на ПП 

„Витоша“ 

25.455 1374.46 25.95 9.03 

Рударщица до границата на ПП 

„Витоша 

3.680 1322.5 31.17 3.78 

Кладнишка до границата на ПП 

“Витоша“ 

5.048 445.4 7.96 2.75 

Източник на информация: Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. 

Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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Фигура №34: Речна мрежа на ПП „Витоша“ 

 

 
Източник на информация: Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. 

Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 

 

Гъстота на речната мрежа 

Гъстотата на речната мрежа в границите на ПП  „Витоша“ варира от 1 в ниските 

части до 2,5 км/км2 във високите части. 

Езера  

Естествени езера 

Днес на територията на ПП „Витоша” няма естествени планински езера, но 

съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до средата 

на 19 век. Според някои автори (проф. Делирадев) тези естествени витошки езера били 

пресушени по времето на османското владичество за нуждите на рудодобива. 

Местността, на чиято територия са били разположени двете езера, днес носи името 

„Сухото езеро“. 

Изкуствени езера 

На Витоша няма естествени езера, но в замяна на това са оформени изкуствени 

водни площи. Най-голяма сред тях е язовир Студена (с площ 1416 дка), разположен в 

западната част на планината, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник, както и 

изкуственото Боянско езеро, разположено в близост до обиколната пътека Драгалевци-

Бояна. То е създадено на мястото на голяма влажна зона. 
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Извори 

Витоша е извънредно богата на извори (термални и карстови). Общият им брой 

надхвърля 40, като около 33 са подходящи за питейно водоснабдяване. Голяма част 

от тях са каптирани за местни нужди, предимно обекти за отдих и туризъм, както и за 

крайпътни чешми (около 240). Изворите на Витоша се делят на три групи: 

термални, подпочвени, карстови. Термалните извори са разположени в подножието 

на планината (Рударци, Княжево, Железница, Панчарево). Карстовите извори са 

разполжени в югозападните варовикови части. Местността Живата вода (на 3 км 

западно от Чуйпетлово) се състои от дебели пластове варовици и доломити. Целият 

Боснешки карстов район, в който попада местността, изобилства с пещери, подземни 

потоци и реки. Особен интерес представлява пулсиращият карстов извор Живата вода, 

чиято пулсация обясняват с особеното му устройство на принципа на скачените 

съдове. Най-големият за района карстов извор е Врелото – при с. Крапец. Той е 

източник на питейни води за гр. Радомир. 

На Витоша се намира и известният Боянски водопад, разположен на Боянска река 

на височина 1200 м н.в. и пад на водата 15 метра. 

 

1.10.1.2. Формиране, структура и обем на речния отток 

 

Фактори и условия за формирането на речния отток 

За протичане на хидроложките процеси доминираща е ролята на климатичните 

условия, които определят обема на водите постъпващи в речните течения. Влиянието 

на хидрогеоложките фактори е значително при речните течения, които дренират 

карстовите водоносни хоризонти, формирани на територията на ПП. Влиянието на 

растителността върху формирането на речните води се определя от размера на 

горските площи, от вида на дървесните видове, плътността и възрастта на горите.  

 

Средномногогодишна водност 

Средномногогодишните водни количества на реките протичащи на територията 

на ПП „Витоша“, изчислени по метода на водния баланс са представени в Таблица 

№21,  а териториалното разпраделение на воднобалансовите елементи на Фигура №33 

 

Таблица №21: Средномногогодишни водни количества на реките протичащи на 

територията на ПП „Витоша“, изчислени по метода на водния баланс 

Име река/водосбор 
F площ 

kм2 

Q водно 

количество 

1961-2010  [м3/с] 

Haver 

ср.надморска 

височина  [м] 

Палакария до границата на ПП „Витоша“ 16.830 0.232 1496 

Водосбор водохващане Владайска 1 4.773 0.090 2024.24 

Водосбор водохващане Владайска 2 4.945 0.093 2019.33 

Водосбор водохващане Владайска 3 5.023 0.094 2016.8 

Владайска канал 21.048 0.337 1724.2 

Боянска до границата на ПП”Витоша” 8.708 0.138 1704.9 

Боянска до водохващане 4.884 0.086 1915.4 

Струма до границата на ПП”Витоша” 30.958 0.422 1504.1 

Рударщица до границата на ПП”Витоша” 3.680 0.044 1322.5 

Кладнишка до границата на ПП”Витоша” 5.048 0.071 445.4 

Матница до границата на ПП”Витоша” 25.455 0.321 1374.46 

Матница до водохващане 1,2,3 1.465 0.026 1941.7 

Варнишки дол до границата на ПП”Витоша” 3.563 0.032 985.19 

Добри дол до границата на ПП”Витоша” 6.985 0.074 1173.76 

Дълбоки дол до границата на ПП”Витоша” 4.278 0.046 1221.88 
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Име река/водосбор 
F площ 

kм2 

Q водно 

количество 

1961-2010  [м3/с] 

Haver 

ср.надморска 

височина  [м] 

Злата река до границата на ПП”Витоша” 9.698 0.097 1137.7 

Чегарица до границата на ПП”Витоша” 2.100 0.024 1240 

Върли дол до границата на ПП”Витоша” 1.408 0.016 1202.47 

Острица до границата на ПП”Витоша” 2.373 0.028 1300.147 

Гръчка река до границата на ПП”Витоша” 4.150 0.057 1499 

Куртова река до границата на ПП”Витоша” 3.184 0.049 1651.53 

Бяла вода до границата на ПП”Витоша” 2.153 0.025 1280.44 

Гугутица до границата на ПП”Витоша” 3.250 0.040 1344.4 

Железнишка река до границата на ПП”Витоша” 8.803 0.135 1642.89 

Железнишка река до водохващане 8.056 0.127 1680.6 

Лева река до границата на ПП”Витоша” 1.185 0.017 1519.96 

Балийна река до границата на ПП”Витоша” 1.095 0.015 1543.2 

Витошка Бистрица до границата на 

ПП”Витоша” 9.640 0.155 1743.6 

Янчовска река до границата на ПП”Витоша” 7.650 0.117 1633.73 

Янчовска река до водохващане 1 0.188 0.003 1833.6 

Янчовска река до водохващане 2 2.557 0.044 1839.4 

Янчовска река до водохващане 3 6.946 0.109 1677.7 

Витошка Бистрица до водохващане 9.313 0.151 1764.3 

приток Владайска 4.929 0.064 1379.11 

Драгалевска река/Слатинска 4.716 0.066 1539.50 

между Драгалевска и Старата река 1.971 0.026 1428.31 

Старата река 2.644 0.031 1290.46 

Палакария Витоша водохващане 1 4.758 0.078 1785.40 

Струма водохващане 2 11.898 0.199 1805.79 

Струма водохващане 1 1.850 0.036 2129.41 

Източник на информация: Пенчев,П. Бележки върху хидрологията  на изворната област на р. 

Струма до яз. Студена. Год на СУ, 1960, С. 
 

Фигура №35: Пространствено разпределение на оттока за периода 1961-2010г. 
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Методика за изчисляване параметрите на годишния отток по височинни пояси е 

представена от Мандаджиев, 1989 г. Специфичните климатични и ландшафтни 

условия диференцират отточните условия през годината и по територията на 

планината и определят значителните различия във водността на отделните 

хипсометрични/височинни пояси  

 

Таблица №22: Характеристики на естествените водни ресурси на Витоша по 

височинни  зони за период 1935 – 1975 г. 

 

 
Източник на информация: Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1, 

Природни ресурси.; “Характеристики на годишния и минималния отток в планинските райони на 

България”, проф. Д.Мандаджиев и колектив, 1982 г. 

 

Човешката дейност не се е отразила забележимо върху естествените водни 

ресурси на Витоша, които според изследването на Д. Мандаджиев, е в рамките на 

точността, с която се определя оттока, т.е. до 10%, и в момента на изследването са в 

размер такъв, какъвто е бил през 1935г., от когато има данни. 

 
1.10.1.3. Генетична структура на речните води 

  

Генетичната структура на речния отток на реките протичащи през териотирята на 

ПП „Витоша” се формира от следните природни фактори: геоложки строеж, 

геоморфоложки услофия, почвена и растителна покривка. 

В резултат на значителното подземно подхранване от пукнатинни карстови и 

порови води в структурата на речния отток преобладава устойчивата съставка. 

Пукнатинните води се оттичат от напуканите плутонични скали във Витоша – т.н.  

карстовите води от Боснешките карстови извори и Попов извор. Това се потвърждава и 

от генетичната структура на р. Струма до яз. Студена. Тя се характеризира със 

значително преобладаване на постоянната съставка на речния отток –  77% от 

годишния отток. Снежното подхранване значително превишава дъждовното 

подхранване – 15% от год. отток.  

Значително водорегулиращо въздействие оказват зачимените планинско-ливадни 

почви, торфищата, сипейните покривки и каменните реки. Река Владайска се 

подхранва  предимно от подземни води – 72,0% от годишния отток.  

Средномесечните стойности на подземния отток са най-големи през пролетното 

пълноводие (април - юни) – 11,0 – 14,1%, докато през останалите месеци се 

характеризират с незначителни колебания – 6,2 – 9,2% от годишния подземен отток. 

През периода юли – март е налице тенденция за непрекъснато намаляване на 

 

Графично представяне на обект река  

Пространствено разпределение на оттока за периода 

1961 - 2010 в mm 

Максимална стойност 647 mm 

 

 

Минимална стойност 235 mm 

Графично представяне на обект язовир 

Графично представяне на границата на ПП Витоша 
 

PW , м
3
.10

6
 Зона 

Н 

м. 

Площ 

F 

км.
2
 

Модул 

M  
л/с/км.

2
 

Водно  

колич.Q 

м
3
/сек 

Обем  

 отток W  

м
3
.10

6
 

 

СV 

 

СS 
5 25 50 75 95 

I.       Над 1600 91,68 26,94 2,47 77,90 0,280 0,484 116,50 91,42 76,16 62,41 51,29 

II. 600 до 1600 1442,56 5,07 7,32 230,65 0,440 0,869 418,90 289,00 215,90 156,60 93,64 

III.  300 до 600 162,63 2,33 0,379 11,97 0,560 1,176 24,73 15,49 10,73 7,01 4,70 

Общо над 300 1696,87 5,99 10,16 320,52 0,443 0,878 583,90 402,20 299,90 216,90 156,50 
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подземния отток от началото на лятото към зимата, вследствие изтощаване на 

подземните водни запаси. Противоположен характер имат колебанията на месечните 

относителни стойности спрямо абсолютните месечни водни количества. Подземните 

води през периода юли – март формират от 60,0 до 100,0%, а през периода април – юни 

от 20,0 до 80,0% от месечните водни количества. През пролетното пълноводие 

подземното подхранване намалява, защото значително нараства повърхностния отток 

от снеготопенето и дъждовните валежи. 

Повърхностното подхранване съставлява средно 28% от годишния отток. То се 

осъществява предимно през пролетното пълноводие – средногодишно около 74,2% от 

годишния повърхностен отток. През периода юли – октомври повърхностния отток се 

формира предимно от кратковременни дъждовни прииждания. През периода ноември 

– март повърхностния отток намалява и се формира, както от дъждовете (ноември), 

така и от снеговете.   

 

 Фигура №36: Карта по коефициента на 

подземното подхранване на реките на 

територията на ПП „Витоша“ (изменение 

за отделни участъци от 0 до 0,95) 

 
Източник на информация: Изготвяне на воден 

баланс за територията на  Природен парк 

„Витоша”. Изготвяне на воден баланс за 

територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 

г.НИМХ, БАН, С. 

 С най-високи стойности са участъците 

със сравнително заравнен релеф, в обсега на 

разкритие на карст и в района на 

разпространение на солифлукационните 

пясъци. С отсъствие на подхранване са 

зоните на разкритие на здрави скали, които 

обикновено са свързани и със стръмен 

наклон на терен, спомагаш повърхностното 

оттичане на падналите валежи. Определени 

са средно тегловните стойности на 

коефициентът на подземното подхранване на реките за сметка на подземните води във 

водосборите на реките на територията на парк „Витоша“, а осреднената му стойност за 

цялата площ е 35,79%.  Благодарение на получените резултати и имайки информация за 

оттока в реките, лесно можем да определим величината на подхранването на 

подземните води, която от своя страна съответства на базисния отток. 

 

1.10.1.4. Водни запаси в снежната покривка 

 

Формирането на снежните водни запаси е в тясна връзка с твърдите валежи по 

отношение на тяхното количество и продължителност, както и с температурните и 

ветрови условия при които падат. Във височинния пояс 1000 - 1600 м се формират най-

големите снежни водни запаси. Те се увеличават от октомври – ноември, когато 

започва снегозадържането достигат максимални стойности през февруари – март и 

намаляват до цялостно стопяване на снежната покривка. През март те съставляват 29 

млн. м3(12 – 18 л/с на kм2).  
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Над 1600 м височина, поради по-малката площ водните запаси намаляват 

въпреки увеличаването на снеговалежите и съставляват 27 млн. м3.   

 

1.10.1.5. Отточен режим 

 

Фазово разпределение на речния отток 

Реките протичащи на територията на ПП “Витоша” се отнасят към 

Умерноконтиненталния клас фазова структура. Той се отличава с пролетно-лятно 

пълноводие. Пролетно-лятното пълноводие се формира първоначално в резултат на 

снеготопенето и продължава през месеците май -  юни в резултат предимно от 

дъждовните валежи. 

Умереноконтиненталният клас се подразделя на два подкласа – IA 

високопланински (характерен за началните речни участъци на реките протичащи 

през ПП „Витоша”, с надморска височина над 1500 – 1600 (м) и IБ 

среднопланински(включващ речните участъци с надморска височина под 1500 – 1600 

(м).  

Речните участъци попадащи във високопланиския подклас се отнасят към IА1 тип 

отточен режим. Те се характеризират със следната фазова структура: пролетно - лятно 

пълноводие, основно лятно-есенно маловодие и и преходно лятно – есенно маловодие. 

Участъците от реките попадащи  в среднопланинския подклас се отнасят към       

IБ2 тип отточен режим. Фазовата структура се характеризира с основно пролетно – 

лятно пълноводие, подобно на подклас  IА1, но с лятно – есенно маловодие и преходно 

зимно пълноводие. 

Обемът на оттока през периода на пълноводие е 60 до 70% от годишния отток, а 

по време на маловодието – 10% - 20%. 

Сезонно разпределение на речния отток 

Най-големи водни маси във височинния пояс 600-1200 м.н.в. се формират през 

пролетния сезон – около 40 - 45%, докато през лятния сезон намаляват на 20 – 35% от 

годишния обем. В пояса 1400 – 2000 м. н.в. най-големи водни маси се формират през 

летния сезон –  също около 40-50%. Минималните водни маси във височинния пояс 

600-1600 м се формират през есента и съставляват между 7 и 13% от годишния отток. 

Във височининя пояс над 1600 м минималните водни маси се формират през зимата и 

съставляват между 10 – 12% от годишния отток. Останалите водни маси се оттичат 

през преходните сезони. Очевидно сезонните разлики доказват контрастните 

колебания на водния режим. 

 

Месечно разпределение на речния отток 

Водният режим се потвърждава и от месечното разпределение на речния отток. 

Най-подчертани в месечния режим са умерено – континеталните  колебания на 

водните количества във височинния пояс от 600 до 800 м н.в. През м. март се 

формират между 17 и 18% от годишния отток. Средномесечните минимални водни 

количества в същия височинен пояс се проявяват през м. август, когато се формират 

между 2 и 2,5% от годишния отток. 

С нарастване на н.в. (1000 – 1200 м) средномесечния максимум се измества през 

м. април и едновременно с това обаче, намалява относителния дял на формираните 

водни количества  (между 15 и 16%). Средномесечният минимум се измества към м. 

септември, като относителният дял на формираните водни количества нараства и 

достига между 3 и 4% от годишния отток. 
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Във височининя пояс 1400 – 2 000 м средномесечните максимуми се проявяват 

през м. май (между 18-26% от годишния отток), средномесечните минимуми се 

проявавт през м. ноември или декември(между 3-4,5% от годишния отток). 

Средномесечните водни количества през периода на пълноводие са със 

значително по-ниски стойности в периода 1981-2010 г. 

Минимален отток 

Д. Мандаджиев използва картата с изолинии на средногодишния модул на оттока 

(Атлас на НРБ, Р. Русев), въвежда съответни зависимости за изчислителен период и 

дава следните характеристики на минималния отток 
 

Таблица №23:  

Характеристики на минималния отток на Витоша за периода 1956 – 1975г. 

ХМС Река Местополож. 

Средна 

надм. 

вис. 

Hav, м. 

Средномногогодишен 

Коеф. 

вариация 

СV 

Отток 

Q  

м3/с 

Модул на 

оттока, 

 M,   

л/с/kм2 

18370 Палакарийска с. Рельово 1150 0,080 0,291 0,811 

18420 Владайска кв. Княжево 1354 0,041 0,383 1,271 

51650 Струма гр. Перник 756 0,606 2,130 0,724 

Източник на информация: Атлас на НРБ, Р. Русев 

 

Минималният отток в по-ниската част на поречието на р. Струма най-рано се 

проявява през втората половина на м. август, а на територията на ПП „Витоша“ в 

началото на м. септември. Разпределението на минималния отток във Витоша и 

конкретно на територията на ПП е в зависимост от разпределението на основните 

фактори, влияещи върху неговото формиране. От данните в Таблица №24  се вижда, че 

средногодишния минимален отток е с най-висок във височининя пояс над 1600 m, 

където модулът на минималния отток е 2, 66 л/с от км2. Той намалява във височининя 

пояс между 600 – 1600 м на 1,72 л/с от kм2 (Таблица №24  ) 

 

Таблица №24: Гарантирани водни ресурси на ПП „Витоша“ по височинни пояси за 

периода 1935 – 1975 г. (* В границите на ПП „Витоша“) 

Район 
Хипсометричен 

рояс,м 

Площ, 

F kм2
 

Модул �̅�, 

л/с на kм2 

Водно 

количество, 

�̅�, м3/с 

Гарантиран 

обем,  

�̅̅̅� 106 м3 

Cv 

Витоша Над 1600* 91,68 2,660 0,136 4,281 0,481 

  600 - 1600* 1442,55 1,720 0,249 7,850 0,830 

 300 - 600  162,63 0,220 0,036 1,150 1,300 

 Над 300 1696,87 1,308 0,222 7,015 0,856 

Източник на информация: Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. 

Природни ресурси. БАН, 1989, С. 
 

Минимално допустим отток по поречия 

Съгласно българското законодателство нормирани изисквания за минимално 

допустимия отток предстои да бъдат определени по силата на Закона за водите (чл. 

135(1)). Съгласно § 125 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на закона за водите „До издаването на методиката по чл. 135, 

т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от 

средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното 

средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко 

съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане“. 
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Таблица №25:  

Екологични водни количества по разрешително – извадка от регистър 

Място на 
водовземане/ 
Водохващане 

Титуляр 
разреши-

телно 

Място на 
водоползването 

Оценен естествен 
отток Q 1961-2010 

m³/s 

Минимално 
допустим 
отток, l/s 
(10% от 

год. отток) 

Разрешено 
водно 

количество 
разре-

шително l/s 

Еколо-
гичен 

отток по 
разре-

шително 
l/s 

р. Владайска 
водохващане I                      

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

с. Владая, 
с.Мърчаево, 
с.Железница, 
с.Бистрица и 

обекти на 
Витоша планина 

0.089 8,9 
р. Владайска 

І - 23,00 
10 

р. Владайска 
водохващне II                       

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

Може да 
прехвърля води 
от р.Владайска 
към р.Боянска 

0.093 9,3 

водохващане 
алпийски 
тип на р. 

Владайска II                       

10 

р. Владайска 
водохващане III                       

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

с. Владая, 
с.Мърчаево, 
с.Железница, 
с.Бистрица и 

обекти на 
Витоша планина 

0.094 9,4 
р. Владайска 

ІІІ - 5,00                                                               
10 

р.Владайска 
при канал 
Владайски 

ВК"Перник" 

прехвърля води 
от поречието на 

Искър към 
яз.Студена 

поречие Струма 

0.336 33,6 

застроено 
количество 

водохващане 
Владайска 

1500 

20 

р. Боянска,  
водохващане 

"Каменно 
здание"                        

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

с. Владая, с. 
Мърчаево, с. 
Железница, с. 

Бистрица и 
обекти на 

Витоша планина 
и Бояна/София 

0.086 8,6 
р. Боянска - 

3.00     
10 

Пречиствателна 
станция 

питейни води 
Рударци 

ВК"Перник" 
ПСПВ 

Рударци-
Драгичево 

с.Рударци и 
с.Драгичево 

на границата 
ПП"Витоша" 0.0440 

4,4 

водно к-во 
от 50 л/с 

постъпва в 
ПСПВ 

10 

р. Кюнеца                    
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

с. Владая, 
с.Мърчаево, 
с.Железница, 
с.Бистрица и 

обекти на 
Витоша планина 
подава вода към 
водопровода от 
р.Владайска III   

   
р. Кюнеца - 

1,50 
0.32 

р.Матница до 
водохващане 

1,2,3                   

"ВиК" ООД 
гр.Перник 

Витошка 
Водоснабдителна 

група (ВГ): 
с.Кладница 
с.Рударци 

с.Д.Драгичево 
кв.Църква-

Перник 

  12,7 

община 
Перник 

общо  55,0 
л/сек. 

р.Матица 
застроено 
15,0 л/с 

р.Струма - 
30 л/с, 
р.Сива 

грамада - 10 
л/с 

4 

р. Железница 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

 подава вода в 
аварийни случаи 

към Рилския 
водопровод 

0.127  
р. 

Железнишка 
- 0,180 

10 

р. Янчовска  
водохващане 3                           

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

 подава вода в 
аварийни случаи 

0.109 10,9 
р. Янчовска 

- 0,600 
10 
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Място на 
водовземане/ 
Водохващане 

Титуляр 
разреши-

телно 

Място на 
водоползването 

Оценен естествен 
отток Q 1961-2010 

m³/s 

Минимално 
допустим 
отток, l/s 
(10% от 

год. отток) 

Разрешено 
водно 

количество 
разре-

шително l/s 

Еколо-
гичен 

отток по 
разре-

шително 
l/s 

към Рилския 
водопровод 

р. Витошка 
Бистрица                

СОФИЙСКА 
ВОДА АД 

 подава вода в 
аварийни случаи 

към Рилския 
водопровод 

0.151 15,1 

Р. Витошка 
Бистрица 

(Стара 
река)- 0,600 

10 

р.Струма 
водохващане 1 

"ВиК" ООД 
гр.Перник 

Витошка 
Водоснабдителна 

група (ВГ): 
с.Кладница 
с.Рударци 

с.Д.Драгичево 
кв.Църква-

Перник 

0.036 3,6 

община 
Перник-

общо  55,0 
л/сек. 

р.Матица 
застроено 
15,0 л/с 

р.Струма  30 
л/с р.Сива 
грамада 10 

л/ 

8 

р.Струма 
водохващане 2 

"ВиК" ООД 
гр.Перник 

Витошка 
Водоснабдителна 

група (ВГ): 
с.Кладница 
с.Рударци 

с.Д.Драгичево 
кв.Църква-

Перник 

0.199 19,9 

община 
Перник-

общо  55,0 
л/сек. 

р.Матица 
застроено 
15,0 л/с 

р.Струма  30 
л/с р.Сива 
грамада 10 

л/с 

8 

яз."Студена" 
"ВиК" ООД-

Перник 

Водоснабдителна 
група Перник 

гр.Перник,  

собствен водосбор, 
ВладайскПалакарийски 

 
1800 

Под 
язовира  

 

 

1.10.1.6. Многогодишни колебания на речния отток  

 

В многогодишните колебания на речния отток (1961 – 2010)  се очертава един 

пълен цикъл на водност, обхващащ периода 1973 – 2005 г. Фазата с повишена водност 

на речния отток е с продължителност 9 години и е с начало през 1974 г. и край през 

1982 г. Втората фаза на понижена водност е със значително по-голяма 

продължителност от 22 години. Тя обхваща периода от 1982 г. до 2005 г. 

 

Фигура №37: Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18370 

р. Палакария при с. Рельово 

 
 

Сумарно разностна крива ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
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Фигура №38: Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18420 р. 

Владайска при гр. София кв. Княжево 

 
От 2005 г. започва нова фаза с повишена водност, която продължава до края на 

изследвания период 2010 г. 
 

 

1.10.2. Хидрохимия  

 

В процеса на разработване на План‘2, съгласно изискванията на Рамковата 

Директива за водите 2000/60/ЕС, транспонирана в Закона за водите (чл.135) и чрез 

използване на „Система Б“ (Приложение 1 и Приложение 6 от Наредба Н4 за 

характеризиране на повърхностните води, 2012, 2014) са определени 2 категории 

водни тела на територията на парка- „реки“ и „езера“, и са идентифицирани 3 типа 

водни тела в категория „реки“: R2 (планински реки в Понтийска провинция, Дунавски 

басейн, притоци на р. Искър), R3 (планински тип в Западно-Беломорски басейн, р. 

Струма), R4 (полупланински реки в Понтийска провинция, Дунавски басейн, притоци 

на р. Искър) и 1 тип “езера” L3 (яз. Студена, Боянско езеро, Симеоновски езера, 

езерата в Дендрариума). Водните тела от поречието на р. Струма са с код 

BG4ST900R1001, а тези от поречието на р. Искър- съответно BG1IS789R1004 (р. 

Палакария), BG1IS500R1130 (р. Владайска), BG1IS500R1109 (р. Перловска и р. 

Боянска), BG1IS500R1010 (р. Кюнеца), BG1IS700R1007 (р. Бистришка, р. Каменна и р. 

Янчовска), BG1IS500R1006 (р. Железнишка) и др. 

Изворните води се подразделят на 3 основни групи: подпочвени, карстови и 

термални. От около 40 извора, водите на 33 се използват за питейно-битово 

водопотребление. Те са хлоридно-хидрокарбонатни калциеви, ултра пресни и меки, 

често с твърдост по-малка от 1 мгек. дм-3. Преобладаващата част от каптираните 

извори за чешми (до х. „Алеко“, х. „Селимица“, х. „Еделвайс“, х. „Звездица“, до лифт 

„Бай Кръстю“ и др.) се характеризират с кисели води, чиито стойности на рН варират 

от 5,07 (м. Конярника) до 6,28 (х. Алеко) при пределни норми от 6,5 до 9,5 рН единици 

(Наредба 9/2001, 2011).  

Сумарно разностна крива

ХМС № 18420 р.Владайска, гр.София, кв.Княжево
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.10.1. са представени таблици и графики  подкрепящи текстовите 

описания; 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е представена карта №8 „Хидроложка карта“ в М 1:25 000 с очертани 

водосборите на по-значителните водни течения (площно оцветени); реки, извори, езера, мочурища и 

др. както и съществуващи хидротехнически съоръжения (водохващания, водопроводни системи, 

водоеми, каптажи, пречиствателни съоръжения, канализационна мрежа и др. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Абиотични фактори“ е включена цялата информация от 

проучвания и изследвания в процеса на разработване на АПУ, представена в табличен и графичен 

вид. 
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По-кисели от нормите са и водите от чешми, захранвани от някои речни 

водохващания, с диапазон от 6,24 до 6,38 рН единици („Меча поляна“, „Офелиите“, 

„Селимица“, „Кумата“ и др.).  

Органично замърсяване не се наблюдава, за което свидетелстват ниските 

стойности на БПК5 и Перманганатната окисляемост на водите от водохващанията за 

питейно- битово водопотребление (по-малко от 1 мг.дм-3), много често по-ниски от 

границите на откриваемост, по данни на „Софийска вода“ АД (Проекти за Санитарно-

охранителните зони, 2011). 

Карстовите води са съсредоточени в Босненския карст и се характеризират с 

неутрална реакция, ниска твърдост (около 2 мгек. дм-3) и ниска електропроводимост 

(100- 600 µS.cм-1). 

На територията на Природен парк „Витоша” липсват естествени планински езера, 

но съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до 

средата на 19 век в местността „Сухото езеро“. Оформени са няколко изкуствени 

водни тела в категория „езера“, от които най-голямото е язовир „Студена“ (с площ 

1416 дкa и код BG4ST500L1002), разположен в западната част на планината, построен 

с цел водоснабдяване на гр. Перник, както и изкуственото „Боянско езеро“, 

разположено в близост до обиколната пътека Драгалевци-Бояна, на мястото на голяма 

влажна зона, Симеоновските езера и тези в Дендрариума.  

Минералните води са разположени извън парка, но повечето от тях се 

подхранват от неговата територия (Панчарево, Горна баня, Княжево, Рударци, 

Железница). Те са с температура от 23 до 48 оС, алкални с рН от 7,8 до 10,2 и слабо 

минерализирани ( 110 до 490 мг.дм-3). 

Всички водни тела на територията на парка се отнасят към Екорегион ЕР 7 

(Източни Балкани).и Екорегион ЕР 12 (Черноморска провинция). Черноморски 

водосборен басейн: Палакария, Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, Янчевска, 

Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска. Беломорски водосборен басейн: 

Струма, Матница, Танчовица, Рударщица. 

Поради липса на достатъчна информация върху състоянието на водните тела по 

физикохимични показатели за качество е извършена теренно-проучвателна работа на 

територията на парка и са определени 14 водни тела, категория „реки“, от които са 

взети водни проби за анализ на пресечните точки с границите на парка, 2 водни тела, 

категория „езера“ и 6 карстови извора. Това са реките Струма, Матница, 

Рударщица, Мърчаевска, Владайска, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска, 

Симеоновска, Бистришка, Янчовска, Железнишка, Палакария, Куртова, От категория 

„Езера“- яз. „Студена“ и Боянското езеро и изворите от Боснешкия карст 

Чуйпетлово, Джераница, Горен Боснешки, Попов, Врелото и Живата вода.  
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Фигура №39: Разпределение на контролните пунктове за вземане на проби от 

водните тела на територията на ПП „Витоша“, април 2015 г. 

 Карст: 18- Врелото; 19- Попов извор; 20- Джераница; 21- Горен 

Боснек; 22- Чуйпетлово; 23- Живата вода 

Източник на информация: проф. д-р Надка Игнатова, експерт План‘2 

 

В съответствие със заданието, от посочените водни тела са вземани по 3 вида 

водни проби в 23 контролни пункта (15 на реки, 2 на езера и 6 от карстови извори) по 

1 дм3 за извършване на химични анализи в лабораторни условия и по 2 водни проби в 

кислородни шишета за определяне на разтворен кислород, наситеност с кислород и 

биохимична потребност от кислород. На терена на всяка водна проба са измервани 

температурата, рН и електропроводимостта на водата, и е фиксиран разтворения 

кислород в една от двойките кислородни шишета с 40 % MnSO4 и 40 % KOH в момента 

на пробовземането. След транспортиране на водните проби до ЛТУ е определено 

съдържанието на разтворен кислород по метода на Винклер в едното от кислородните 

шишета, в които кислородът е фиксиран на терена, и с получения резултат се определя 

наситеността с кислород при измерената на терена температура в момента на 

пробовземането. Във второто кислородно шише, оставено на тъмно в термостат при 

температура 20 оС, след 5 денонощия е определена Биохимичната потребност от 

кислород (БПК5) по метода на Винклер. В третата водна проба от 1 дм3 се определя 

съдържанието на неразтворени вещества тегловно, след филтруване с мембранен 

филтър с размер на порите 0,45 микрометра, перманганатната окисляемост по метода 

на Кубел, общата твърдост (Ca + Mg) и съдържанието на хлориди по метода на Мор. 

Във филтрата се определя съдържанието на N-NH4
+ и N-NO3

- по метода на Келдал чрез 

автоматична дестилация и титруване на автоматичен азотен анализатор „Келтек“ 

(Текатор, Швеция), съдържанието на SO4
2- и PO4

3- спектрометрично (Perkin- Elmer, 

N Водно тяло Тип 

1 р. Струма R3 

2 р. Матница R3 

3 яз. Студена L3 

4 р. Рударщица R3 

5 р. Рударщица R3 

6 р. Мърчаевска R3 

7 р. Владайска R2 

8 р. Планинишка R2 

9 р. Боянска R2 

10 Боянско езеро L3 

11 р. Палакария R4 

12 р. Куртова R2 

13 р. Железнишка R2 

14 р. Бистришка R2 

15 р. Янчовска R2 

16 р. Симеоновска R2 

17 р. Драгалевска R2 
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Lambda 5, USA), и металите Ca, Mg, Na, Pb, Cd и Mn с атомно абсорбционен анализ 

(Perkin- Elmer, M 5000, USA). С резултатите от анализа на Na+, Cl- и SO4
2- се определя 

иригационния коефициент за оценка на пригодността на водата за напояване 

(Игнатова, 1998). 

На базата на получените резултати е направена оценка на състоянието на 

изследваните водни тела по физико-химични елементи за качество по Закона за водите, 

чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба 

Н4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.), с 

направените изменения към тази наредба в ДВ, бр. 79/23.09.2014 г. Тази оценка е част 

от комплексната екологичната оценка, направена в раздел „Хидробиология“. 

Пригодността на карстовите извори за питейни цели е оценена по Наредба 9/2001 с 

последно изменение от 2011 г. (ДВ, бр. 1/2011). 

Стойностите за физичните показатели за състоянието на водните тела на 

територията на ПП „Витоша“ pH и електропроводимост са много близки, както за 

категория „реки“, така и за категория „езера“. Киселинността на реките варира между 

6,89 рН единици за р. Струма 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 (Наредба Н4 / 2014), 

Като цяло, кислородният режим във водните тела на парка също се 

характеризира с високи стойности, което е показател за високо качество. Анализът на 

резултатите показва, че съдържанието на разтворен кислород във водите е в границите 

от 7,05 мг.дм-3 до 11,25 мг.дм-3, резултат от добре изразената турболентност и 

аерационните процеси в планинските течения. Показаните стойности гарантират 

съхранението и нормалното развитие на екосистемите. Качеството на водите по този 

показател е „отлично“ и в двете категории водни обекти, като изключение има 

единствено в концентрацията на разтворен кислород за р. Симеоновска и р. 

Драгалевска, чиито стойности са съответно 7,05 и 7,56 мг.дм-3 и могат да се оценят в 

„добро“ състояние. 

Качеството на водите по показателя биохимична потребност от кислород 

(БПК5) е отлично единствено в р. Симеоновска, където отчетената стойност е 0,85 

мг.дм-3, добро в р. Драгалевска 1,55 мг.дм-3 и умерено във всички останали изследвани 

повърхностни водни тела. Това показва наличието на замърсяване с органични 

вещества, което може да се обясни с внасянето им от различни туристически обекти, 

като най– голямо е в р. Планинишка 5,59 мг.дм-3.  

Перманганатната окисляемост дава информация за общата замърсеност на 

водите с органични вещества – както биологично разградими, така и устойчиви на 

самопречистване. Водите от р. Матница и р. Планинишка са със стойности за 

перманганатна окисляемост 5,31 и 5,55 мг.дм-3, поради което те не са подходящи за 

питейно – битово водоснабдяване, надвишавайки нормата от 5 mg.dm-3 (Наредба 

№9/2001, 2011). Всички останали водни тела са подходящи за питейно– битово 

водоснабдяване като стойностите варират от 1,18 мг.дм-3 в р. Железнишка до 4,25 

мг.дм-3 в р. Владайска 

Изследваните водни тела, категория «езера» са в отлично състояние по 

показателите съдържание на разтворен кислород, наситеност с кислород и 
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перманганатна окисляемост, но по биохимична потребност от кислород попадат в 

умерено състояние. В същото време стойностите на БПК5 варират в много широк 

диапазон за категория “реки”- от 0,85 до 5,59 мг.дм-3, което е показател за различно 

ниво на замърсеност с биологично разградими вещества. Освен тях, обаче в някои 

водни тела има и консервативни вещества, които не се поддават на биологично 

разграждане. Така например, в р. Симеоновска, където БПК5 възлиза едва на 0,85 

мг.дм-3, перманганатната окисляемост е 2,83 мг.дм-3, което формира коефициент на 

консервативност за тези води 3.33, показващо наличие на устойчиви на биологично 

разграждане замърсяващи вещества 

За категория “езера” перманганатната окисляемост е еднаква и за двете 

изследвани водни тела и е по-ниска от БПК5, което показва, че част от замърсяващите 

вещества се разграждат още при транпортиране на водните проби до лабораторията. 

Водите на яз. Студена, обаче, са по-замърсени с органични вещества от тези в 

Боянското езеро, въпреки, че се използват за питейно-битово водопотребление. Това 

съответства на многократно по-високото съдържание (55 пъти) на амониев азот в яз. 

Студена, отколкото в Боянското езеро 

От направеното изследване се установява, че по съдържание на сулфати и 

фосфати водните тела са в отлично състояние със стойности много по– ниски от 

нормираните, което ги предпазва от еутрофизация, въпреки високите концентрации на 

азот в тях. 

Съдържанието на амониевата форма на азота варира в много широки граници в 

реките. Качеството на водите по отношение на амониев азот е добро в 9 от реките и 

умерено в 6 от тях, като стойностите варират от 0,05 до 1,62 мг.дм-3. От категория 

„езера“ яз. Студена е в умерено състояние, а Боянското езеро- в добро.Тези стойности 

за съдържанието на амониев азот свидетелстват за активни разграждащи процеси на 

органична материя, попаднала във водите с битово – фекалните отпадъчни води от 

хижите и почивните станции. 

Реките Матница, Мърчаевска, Железнишка и Рударщица след пречиствателната 

станция за питейни води са в умерено състояние по концентрация на нитратен азот 

(0,56- 0,89 мг.дм-3), в отлично състояние са 5 реки със стойности от 0,05 до 0,15 мг.дм-

3, а реките Струма, Рударщица, Планинишка, Боянска и Куртова, както и езерата са в 

добро състояние (0,24- 0,36 мг.дм-3). 

Съдържанието на тежките метали кадмий и манган в изследваните водни тела 

е доста хомогенно и съпоставимо между категория “реки” и категория “езера”. Всички 

водни тела са подходящи за питейно – битово водоснабдяване по отношение на тези 

два метала, но концентрацията на олово е доста разнообразна за отделните водни тела 

и не надвишава нормата от 0,01 mg.dm-3  (Наредба № 9, 2001, 2011) само във водите на 

р. Планинишка и р. Струма, а във всички останали водни тела съдържанието на олово 

надвишава допустимата норма, следователно тези води не могат да бъдат използвани 

за питейно– битово водопотребление преди да преминат през пречиствателни 

съоръжения за утаяване на оловото под формата на хидроксиди.  

В общи линии, всички водни тела се характеризират с ниски концентрации на 

калциеви и магнезиеви йони, определящо ниската им буферна способност по 

отношение на кисели замърсители, поради което и общата им твърдост е ниска и е 

разположена в диапазона от 0,21 мгeкв.дм-3  за р. Мърчаевска до 0,72 мгeкв.дм-3  за 

язовир „Студена“. Тъй като съдържанието на натриевите йони е по-ниско от това на 

хлоридните във всички изследвани водни тела в парка, при изчисляване на 

иригационния коефициент на водите, се оценява високо тяхната пригодност за 
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напояване в селското стопанство и озеленителната практика (между 226 за р. Матница 

и р. Владайска, и 406 за р. Железнишка). 

Карстовите води са с неутрална киселинност от 7,26 до 7,75 рН единици и 

електропроводимост от 176 µS.cм-1 (Горен Боснешки извор) до 586 µS.cм-1 (Живата 

вода). Те се характеризират с високо съдържание на разтворен кислород, ниска 

твърдост (от 0,54 мгeкв.дм-3  за извор Джераница до 2,17 мгeкв.дм-3  за Живата вода) и 

неразтворени вещества (между 4 мг.дм-3 за извора в Чуйпетлово и 14 мг.дм-3 за Попов 

извор). С изключение на водите от извор Джераница, останалите карстови извори не 

отговарят на изискванията за питейни цели по съдържание на амониев азот (от 0,72 до 

2,26 мг.дм-3 при норма 0,5 мг.дм-3), но съдържанието на нитрати, сулфати и фосфати 

във всички карстови водни тела е по ниско от нормите за питейни води. Всички 

изследвани карстови извори не съответстват на изискванията и за олово, чието 

съдържание варира от 0,34 мг.дм-3 (Чуйпетлово) до 1,18 мг.дм-3 (Живата вода) при 

норма 0,01 мг.дм-3. Водите на Попов извор и Джераница не съответстват на нормите за 

питейни води и по съдържание на кадмий, а тези на извор Врелото и по съдържание на 

манган (Наредба № 9, 2001, 2011). Всъщност, водите на извор Джераница съществено 

се отличават почти по всички показатели от останалите изворни води, поради което 

може да се предположи, че те нямат карстов произход (рН е 6,69, 

електропроводимостта 74 µS.cм-1, NH4
+ - 0,59 мг.дм-3, SO4

2- - 0,75 мг.дм-3). 

Следователно, по преобладаващата част от определените показатели, в 

съответствие със заданието, всички изследвани водни тела по пресечните точки с 

границите на парка, са в отлично състояние по физико-химични показатели за 

качество. Съдържанието на Na+ е по-ниско от Cl-, иригационният коефициент е висок 

(226- 406), което определя висока пригодност на водите за напояване. 

Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и 

съдържанието на амониев и нитратен азот, по които показатели за преобладаващата 

част от водните тела не може да се постигне добро състояние, по изискванията на 

Рамковата Директива за водата 2000/60/ЕС. Това налага да се обърне сериозно 

внимание на пречистването на отпадъчните битово-фекални води от всички обекти 

на територията на парка, преди заустването им във водоприемниците. Внимание 

заслужава и замърсяването на речните, езерните и карстовите води с олово над 

нормите за питейно-битови цели. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.10.2: „Хидрохимия“: е представена подробна информация за отделните 

водни тела, категория „реки“ и „езера“,  отразена в Таблици 1.10.2.-1, 1.10.2.-2 и 1.10.2.-3, Фигури 

1.10.2.-1, 1.10.2.-2, 1.10.2.-3, 1.10.2.-4, 1.10.2.-5, 1.10.2.-6, 1.10.2.-7, 1.10.2.-8, 1.10.2.-9 и 1.10.2.-10., и  в 

Таблици 1.10.2.-4, 1.10.2.-5, 1.10.2.-6 и 1.10.2.-7 за карстовите извори;  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Абиотични фактори“ е включена цялата събрана и обобщена 

информация от проучвания и изследвания в процеса на разработване на АПУ, представена в табличен и 

графичен вид. 

 

1.10.3. Хидробиология 

 

1.10.3.1. Екологично състояние на течащи води по биологичен елемент за 

качество фитобентос съгласно Наредба Н-4 в ПП „Витоша“ 

 

 Източници на информация  

Не са установени. Липсват данни за изследване на фитобентос и екологична 

оценка по този елемент за качество на течащи води по Наредба Н-4 за територията на 

парка. 
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 Полеви изследвания 

През юни 2015 г. бяха проведени полеви изследвания на реки на територията на 

ПП „Витоша“ за фитобентос във връзка с определяне на екологичното състояние на 

течащи води по Наредба Н-4. Бяха изследвани реките: Владайска в м. „Конярника” под 

резерват „Торфено бранище”; Боянска на долната граница на парка, над кв. Бояна; 

Драгалевска на долната граница на парка, над кв. Драгалевци; Бистришка на долната 

граница на парка, под резерват „Бистришко бранище”, над кв. Бистрица. Пунктовете 

бяха подбрани така, че да представят референтните антропогенно неповлияни условия 

във високата зона на планината (пункта на р. Владайска) и на долната граница на парка 

(пункта на р. Бистришка), както и такива в които да се оцени антропогенното влияние 

върху фитобентосните съобщества (пунктовете на реките Боянска и Драгалевска). 

 Резултати 
Екологичното състояние на реките в изследваните пунктове на територията на 

ПП „Витоша“ по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на 

Наредба Н-4 е отлично. Стойностите на диатомейния индекс IPS за реките  

Владайска и Бистришка са близки до максималната му стойност (20.0) и са съответно 

19.7 и 19.8. Стойностите на IPS за реките Драгалевска и Боянска са по-ниски – 

съответно 19.5 и 18.4.. Доминантните видове кремъчни водорасли (в списъците) са 

индикатори за много чисти води, олигосапроби и олиготрофи, развиващи се при много 

високо кислородно съдържание и отсъствие на органично замърсяване. 

В реките Владайска във високата зона на планината (м. „Конярника”, под 

резерват „Торфено бранище“) и в р. Бистришка на долната граница на парка (под 

резерват „Бистришко бранище“) отсъстват индикатори за органично замърсяване, 

стойностите на диатомейните индекси в тях са най-високи. Видовият състав на 

фитобентоса, както и стойностите на диатомейния индекс IPS за изследваните 

пунктове в тези реки може да приемем за референтни, определящи антропогенно 

неповлияните условия за тези два височинни пояса на парка. 

В реките Драгалевска и най-вече в Боянска на долната граница на парка, макар и 

в не големи количества има развитие на видове устойчиви на органично замърсяване и 

стойностите на диатомейните индекси в тях са по-ниски (особено за р. Боянска). Това е 

сигурна индикация за антропогенно замърсяване нагоре по течението и водосборите на 

тези реки, протичащи през най-урбанизираната част на ПП „Витоша“. 

 

 

1.10.3.2. Екологично състояние на течащи води по биологичен елемент за 

качество макрозообентос 
 

 Основна хидробиологична характеристика (исторически преглед) 

Макрозообентосните съобщества със своята висока биоиндикаторна възможност 

са едни от най-подходящите за определяне качеството на водата или биологичната 

пълноценност на водните екосистеми по смисъла на европейското водно 

законодателство (Рамкова директива за водите, директива 60/2000/ЕС) и на 

последвалите национални нормативни актове - Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на 

водите и Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. По 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.10.3.1 е представено „Приложение№1.10.3.1.: Протоколи за 

екологичното състояние на реки Владайска, Бистришка, Боянска и Драгалевска“ на долната граница на 

ПП „Витоша“, по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на Наредба Н-4. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Абиотични фактори“ е включена цялата информация от 

проучвания и изследвания в процеса на разработване на План‘2, представена като аналитична част и в 

табличен и графичен вид. 
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отношение на речните екосистеми макрозообентосът е един от задължителните 

елементи за качество, а в биологичен смисъл през това съобщество преминават 

основните потоци на енергия и материя и затова съобществото се явява ключово за 

определяне на различни форми на антропогенни въздействия.  

Макрозообентосните съобщества от реките, протичащи на територията на ПП 

„Витоша” не са били обект на интензивни научни изследвания досега, особено по 

отношение използването им като биоиндикатори за определяне на хидробиологичното 

(екологично) състояние на водните обекти. Прегледът на публикуваната литература 

показа, за по-отдалечен период от време, единствената целенасочена научна 

публикация по отношение установяване хидробиологичното (екологично) състояние на 

реките е представена от Русев (1961). Авторът посещава някои от по-големите 

витошки реки от Искърския водосбор (Драгалевска, Владайска, Боянска с Янчовска, 

Перловска), изследва макрозообентосът от участъци, попадащи на територията на ПП 

„Витоша” и проследява промяната в качеството на водата в други участъци от 

урбанизираната им част, в границите на град София. Резултатите са подкрепени и от 

някои данни за хидрологичните и хидрохимични особености на реките и показват, че в 

планинските си, антропогенно неповлияни участъци (в границите на парка) всички 

реки са в ксеносапробно или олигосапробно състояние, което по смисъла на РДВ 

отговаря на води с „отлично екологично качество”. Това се доказва от големия брой 

чистолюбиви биоиндикатори от разредите Plecoptera (перли) и Ephemeroptera 

(еднодневки) в почти всички проби.  

Единственото изследване на река от Струмския водосбор извършват Ислам и др. 

(1986). Тяхното изследване е насочено към определяне на състава и разпределението 

на макрозообентоса под влияние на антропогенното въздействие от целия водосбор и 

единствената станция, имаща отношение към територията на ПП „Витоша” е р.Струма 

над язовир Студена (преди вливането). 

По отношение на фаунистичния състав на някои витошки реки  съществуват и 

по-стари данни (Arndt, 1943), но за екологичното състояние на водните екосистеми 

може да се съди само косвено, тъй като тогава не са извършвани подобни изследвания. 

Все пак, споменатите в посоченaтa публикация таксони като турбелариите  Crenobia 

alpinа, C. montenegrina, Dugesia gonocephala, еднодневките Leptophlebia sp., Ecdyonurus 

sp., Epeorus sp., Rithrogena sp., перлите Leuctra sp., Chlorperla sp., Nemoura sp. и други, 

ни дават основание да предположим, че екологичното състояние и тогава е било много 

добро.  

От съвременните литературни източници са познати няколко изследвания на 

фаунистичния състав и екологичното състояние на различни витошки реки, част от 

които са оформени като дипломни работи към Софийски университет (Биологически 

факултет), а други са представени с доклади и статии на научни конференции. 

Kenderov et al (2010) дават данни за екологичното състояние на река Железнишка 

(Селската) и един неин приток, водещ началото си в района под хижа Купена (х. 

Академишка). Участъкът от реката, попадащ в границите на Парка е в „отлично 

екологично състояние”, установено чрез прилагане на Биотичен индекс, които при 

всичли случаи има високи стойности (БИ= 4 до 5). При използване на по-чувствителни 

методи, базиращи се на биоиндикаторното значение на разредите Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera и сем. Chironomidae (Diplera) се установява известно влошаване 

в екологичното състояние в притока, което е възможно да се дължи на туристическата 

дейност.  

Изследване на реките Егуля, Железнишка и Бистришка извършват Georgieva et al 

(2013), Георгиева (2013) и Миткова (2013). Авторите дават данни за екологичната и 
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трофичната структура на бентосните съобщества и показват, че речните участъци, 

попадащи в границите на Парка са в „много добро” или „отлично” екологично 

състояние. Използвания трофичен индекс има високи стойности и демонстрира, че 

екологичното състояние е неповлияно от човешка дейност и стабилно за дълъг период 

от време. Стойностите на Биотичния индекс за р. Егуля са между 4 и 5 и в основната 

част от случайте индикират „отлично” екологично състояние. Само в един случай 

Биотичния индекс има по-ниска стойност (БИ=3,5). Река Бистришка в най-горния си 

пункт (към границата на Парка) също в е „отлично” екологично състояние (БИ= 4 до 

4,5). Веднага след напускане границите на Парка, реките Железнишка и Бистришка са 

подложени на сериозно битово замърсяване (селата Железница, Бистрица, кв. 

Панчарево) и екологичното им състояние рязко се влошава до „умерено” или „лошо”.  

Съществуват данни за екологичното състояние на река Палакария (Любомирова, 

2014) във връзка с изпълнение на дейности по възстановяване популацията на главоча 

(Cottus gobio) на територията на природен парк „Витоша” (Проект № 5103020-11-654). 

Изследването е извършено през 2013г. и показва, че екологичното състояние е 

„отлично”, трофичната база (макрозообентосът) е достатъчна за изхранването на 

главоча и бъдещото му зарибяване ще бъде успешно. Отново във връзка с битовото 

замърсяване извън границите на Парка се наблюдава рязко влошаване в екологичното 

състояние на реката, според по-ранно изследване (Pavlova, Pehlivanov, 2009). Липсата 

на ефективно пречистване на водите на р.Палакария в целия участък от с. Ярлово до 

устието в р.Искър води до достигане на „лошо” екологично състояние. 

Изследване, обхващащо по-голям брой витошки реки е извършено от Кънев 

(2014), който проучва популацията на поточния рак (Astropotamobius torrentium). 

Авторът дава данни за екологичното състояние на 15 реки (от всички 21 изследвани), 

определено за пунктове извън границите на Парка, но в непосредствена близост, което 

предполага, че във всички по-горни участъци на тези реки екологичното състояние 

следва да е сходно. Практически това са всички витошки реки, в които има постоянни 

и относително големи водни количества (напр. дълбочина над 0,25м.). В „отлично” 

екологично състояние (БИ между 4 и 5) са реките Струма при с.Чуйпетльово, Струма 

при с.Боснек, Матница над Витошко, Матница под с.Кладница, Кладнишка, Куртова, 

Бистришка, Янчовска, Драгалевска, Владайска при х.Металург, Железнишка. В 

„добро” екологично състояние (БИ = 3,5) са реките Матница под х.Витошко и 

Владайска при Витошко. Отново, както и при по-горе цитираното (Георгиева, 2013) 

изследване за р. Егуля се наблюдава влошаване в екологичното състояние на реката, но 

вече се достига до „умерено” (БИ=3) екологично състояние. Същевременно е 

констатирано бяло оцветяване на речната вода, неприятен мирис и измиране на раци. 

Има основание да се предположи, че нагоре по течението се извършва 

нерегламентирано изхвърляне на замърсители. 

Хидробиологично изследване, извършвано в самите граници на ПП „Витоша” е 

извършено през 2013г. във връзка с дейности по Проект № DIR-5113326-4-98 (Договор 

№ DIR-5113326-C-010) от Стефанов и др. (2013). Данните са изключително важни, тъй 

като показват единствената съвременна информация относно екологичното състояние 

на речни участъци в самия Парк. Изследвани са реките Струма, Матница, Кладнишка, 

Куртова, Железнишка, Бистришка, Янчовска, Драгалевска, Владайска и Боянска. 

Екологичното състояние във всички случаи се определя на „отлично”, а стойностите на 

индекса са между 4 и 5, което е характерно за планински тип речни екосистеми в 

антропогенно незасегнато състояние. 

Към  План‘1 се предоставят данни за анализи на сходството в таксономичния 

състав на някои витошки реки: Драгалевска, Боянска, Владайска, Янчовска, 
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Панчаревска, Перловска, Струма. Резултатите показват най-високо видово сходство 

между реките Драгалевска, Владайска и Боянска. Сравнението между реките от 

Искърски водосбор с тези от Струмски водосбор показва известни различия и 

особености, а сходството е само 36,9%. Резултатите по отношение определяне 

екологичното състояние на речните басейни (биологична пълноценност) според тогава 

действащата Наредба №7 (ДВ. 96/1986) показват, че изследваните биологични 

параметри (сапробен индекс, сапробиологичен индекс и структурни параметри) 

определят качеството на водата предимно като „I-ва категория”, което отговаря на 

„отлично екологично състояние” в смисъла на сега действащата Наредба Н-4.  

 

 Хидробиология (актуални данни от проведените изследвания) 

Най-актуалното екологично състояние на реки в ПП „Витоша” се предоставят от 

изследванията, във връзка с разработването на План‘2 – собствени проучвания. 

Събирането на проби от макрозообентосните съобщества е извършено на 21 и 23 юни 

2015г. Подборът на пунктовете бе определен така, че те да съвпадат с тези, в които се 

извършват изследвания по другия хидробиологичен елемент за качество – фитобентос 

(диатомейни водорасли). Съгласно предварителното проучване на картни материали, 

литературни източници и собствени изследвания, както и при направените теренен 

обход и огледи, за анализ бяха избрани следните пунктове: река Витошка Бистрица в 

района над с. Бистрица (около 1 км. над селото), в географска точка с координати 

С.Ш.42о34'25,6'', И.Д.23о20'13,7'' и надморска височина от 1126м.; река Драгалевска в 

района при Драгалевски манастир (С.Ш.42о37'14,8'',     И.Д.23о18'10,0'', 964м. нм.вис.); 

река Владайска при местността „Златни мостове (С.Ш. 42о36'35,5'', И.Д.23о14'14,3'', 

1410м. нм.вис.); река Боянска над кв. Бояна, около 200м. над последния мост  

(С.Ш.42о38'34,5', И.Д.23о15'43,7'', 810м нм.вис.). И четирите реки според своята 

типология на изследваните участъци следва да се приемат като R2 тип (планински тип) 

в Екорегион 12 (Понтийска провинция). 

Река Бистришка: Дънният субстрат е представен основно от различни по 

размери (2-40см) камъни и чакъл, на места покрити в водни мъхове, което прави реката 

подходяща за добро развитие на макрозообентосни организми. Течението в момента на 

пробонабиране е бързо до поройно, което донякъде може да е ограничаващ фактор за 

по-добре плуващите бентосни организми, за сметка на добре прикрепящите се. 

Осветеността в участъка е ниска, следствие от добро развитие на иглолистна и 

широколистна крайбрежна дървесна растителност. Това също може да е ограничаващ 

фактор, по отношение синтезирането на собствена (автохтонна) органична материя от 

фотосинтезиращите във водата организми (мъхове, диатомейни водорасли, 

перифитон). Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно 

неповлияна планинска река: разтворен кислород 10,7mg.dm-3; кислородно насищане 

104%, електропроводимост 46,8ms/Cm, температура 8,3оС. 
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Снимна №1: Река Бистришка в района на изследването 

а)  б)  
а) нагоре по течението               б) надолу по течението 

Източник на информация: д-р Любомир Кендеров, експерт План‘2, 2015 г. 

 

Река Драгалевска: Реката е характерна с много висока засенченост, което определя 

пълна липса на водни мъхове и незначително количество перифитонни организми, 

покриващи камъните. Ограничаващ фактор за някои зообентосни организми може да е 

силния наклон, определяш бърза до поройна скорост на течението, както и 

неблагоприятния дънен субстрат – коритото е изградено основно от едри камъни и 

канари, а между тях се наблюдават много клони и листен опад. Хидрохимичните 

показатели на водата са характерни за антропогенно неповлияна планинска река: 

разтворен кислород 11,5mg.dm-3; кислородно насищане 110%, електропроводимост 

58,4ms/Cm, температура 9,2оС. 

 

Снимка №2: Река Драгалевска в района на изследването  

а)  б)  
а) нагоре по течението, забелязва се силно наклонения, стъпаловиден характер на речното корито; 

 б) надолу по течението, виждат се клони и депозиран листен опад между камъните 

Източник на информация: д-р Любомир Кендеров, експерт План‘2, 2015 г. 

 

Река Владайска: Дънният субстрат е изграден основно от канари (т.нар. „морени”), 

между които обаче има достатъчно разстояние, където се депозират по-малки камъни и 

чакъл – подходящи за развитие на макрозообентосните организми. Над точката на 

пробонабиране реката е изцяло покрита от огромни скални образувания и не е 

подходяща за пробонабиране. В района на изследване дървесната и крайбрежна 

растителност не засенчват речното течение, което е предпоставка за добро развитие на 

водни мъхове – основен източник на собствена (автохтонна) органична материя за 

водната екосистема. Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно 

неповлияна планинска река: разтворен кислород 9,7mg.dm-3; кислородно насищане 

98%, електропроводимост 32,2ms/Cm, температура 8,4оС. 
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Снимка №3: Река Владайска в района на изследването 

а)  б)  
а) нагоре по течението, реката е изцяло покрита от канари и не е достъпна; 

б) надолу по течението, наблюдава се участък, свободен от канари, с подходящ за макрозообентоса 

субстрат и с добра осветеност. 

Източник на информация: д-р Любомир Кендеров, експерт План‘2, 2015 г. 

 

Река Боянска: Реката е с много голям наклон на коритото, което определя бърза 

скорост на течението. Субстратът е разнороден, но много подходящ за развитие на 

макрозообентосните организми – между големите канари се разполагат едри и дребни 

камъни, чакъл. Въпреки големия наклон, на някои места се образуват характерни 

прагове, зад които се създават условия за образуване на малки вирчета (до 1м2). 

Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно неповлияна 

планинска река: разтворен кислород 9,8mg.dm-3; кислородно насищане 99%, 

електропроводимост 64,1ms/Cm, температура 11,4оС. 

 

Снимка №4: Река Боянска в района на изследването 

а) б)  
а) нагоре по течението, вижда се силния наклон; 

б) надолу по течението, заснети са няколко по-бавно течащи участъка, формирани от по-дълбоки 

вирчета 

Източник на информация: д-р Любомир Кендеров, експерт План‘2, 2015 г. 

 

При събиране на бентосни проби бе прилаган разписания в Наредба H-4 (2012) 

мултихабитатен метод за пробонабиране (Cheshmedjiev еt. al., 2011) от повърхностни 

течащи води. Този подход е заложен и в европейския стандарт за събиране на проби от 

плитки реки БДС EN 16150/2012. На всеки пункт (на всяка река) са събирани по 10 

отделни сбора от различни микрохабитати, според различната им представеност в 

участъците, като са избягвани най-дребните дънни фракции (пясък, нанос) и най-

едрите (скални легла, канари), тъй като обикновено са най-бедни на макрозообентосни 

организми. Всеки един от десетте сбора е събиран посредством ръчна 

хидробиологична рамка с квадратен отвор (размери 30х30), което дава възможност да 
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се отчете приблизителното количество (численост) за 1м2 дънна площ.  Този 

хидробиологичен уред е съобразен със стандарт БДС EN ISO 10870:2012. След 

събирането на пробите, всички 10 отделни сбора са обединявани в една обща извадка, 

прехвърляни са в херметична банка, фиксирани са с етанолов разтвор, етикетирани са и 

са приготвяни за лабораторен анализ. В лаборатория пробите са преглеждани под 

стереомиктоскоп при 3 до 10 кратни увеличения. Всички макрозообентосни организми 

са прехвърляни в отделни епруветки и подлагани на таксономична обработка. За 

определяне на таксономичния състав е използвано основно ръководството на Узунов и 

др. (2010). Определянето е извършено до ниво „вид”, „род” или „семейство” – според 

нуждите за пресмятане на метриката, според която се определя екологичното 

състояние. 

Екологичното състояние на изследваните речни участъци е определено според 

регламентираната в Наредба Н-4/2012 метрика „Биотичен индекс”. Като подкрепяща 

метрика е използван и индекса ОБТ (общ брой таксони), пресмятан като част от 

стъпките при определяне на Биотичен индекс. И тази метрика е регламентирана чрез 

Наредба Н-4/2012. Стойностите на двата индекса дефинират екологичното състояние, в 

съответствие с разработена петстепенна типово специфична скала (от „отлично” до 

„много лошо”), съгласно критериите на РДВ. Използвана е скалата за R2 тип реки, 

която според Наредба Н-4 има следния обхват: за „отлично” екологично състояние - 

БИ между 4,5 и 5; ОБТ над 16; за „добро” състояние – БИ между 3,5 и 4, ОБТ между 11 

и 15; за „умерено” състояние – БИ между 2,5 и 3, ОБТ между 6 и 10 ; за „лошо” 

състояние – БИ=2, ОБТ между 2 и 5 ; за „много лошо” състояние – БИ между 1 и 1,5, 

ОБТ между 0 и 1. 

Резултатите от проведеното изследване върху таксономичния състав и 

участието на отделните биоиндикатори във формиране на макрозообентосните 

съобщества, чрез които се установява екологичното състояние.  

Река Бистришка - Макрозообентосът от реката е съставен от 17 отделни 

таксона. С по-висока численост и роля на доминанти са еднодневките от род Baetis 

(124 екз.), а останалите таксони са представени в единични екземпляри, с изключение 

на ручейниците Hydropsyche sp. и турбеларията Dugesia gonocephala, които имат по-

висока численост (18, съотв. 25 екз.). Може да се предположи известен негативен 

ефект от поройното течение в момента на пробонабирането – част от организмите е 

възможно да са отнесени надолу по течението (биологичен дрифт) или да са 

проникнали в по-дълбоките зони на речните седименти (рефугиум в хипорейната зона). 

Характерни индикатори за най-чисти води (група А по Биотичен индекс) са 

еднодневките Epeorus sp. и Ecdyonurus sp. Въпреки, че таксономичния състав е най-

беден, сравнено с останалите изследвани реки, той е достатъчен да се се определи 

„отлично” екологично състояние (ОБТ=17). Това „отлично” екологично състояние се 

потвърждава и от стойността на Биотичен индекс (БИ=4,5).  

Река Драгалевска е характерна с 18 различни таксона, според критериите за БИ. 

Като доминанти се явяват единствено турбелариите Dugesia gonocephala, които имат 

численост от 48 екз. Останалите таксони са представени с единични екземпляри 

(между 1 и 10). Ниската численост може да е комбинация от естествени негативни 

фактори като силно течение и неблагоприятен дънен субстрат. Почти се изключва 

възможност за по-сериозно антропогенно обусловено влияние – в пробата се откриват 

индикатори за най-чисти води (група А): еднодневки Ecdyonurus sp. и Epeorus sp. 

Според двата проложени индекса, екологичното състояние се определя на “отлично” 

(ОБТ= 18, БИ=4,5).  
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Река Владайска - Изследвания речен участък е характерен с по-голямо 

таксономично разнообразие на макрозообентоса. Тук се откриват общо 21 различни 

таксона, сред които доминират еднодневките Paraleptophlebia sp. (57 екз.) и перлите 

Protonemura sp. (24 екз.). От група „А” (характерни за най-чисти води) са открити 

перлите Perla marginata, Isoperla sp. и еднодневките Ecdyonurus sp., Rhithrogena sp. И 

двата приложени индекса показват „отличен” статус на речната екосистема, като 

Биотичния индекс достига най-високата си възможна стойност (ОБТ=18, БИ=5).  

Река Боянска - Изследвания участък е характерен с най-голямо видово 

разнообразие от всички проучени реки. Тук са установени цели 24 таксона, чиято 

численост е добре разпределена помежду им. С по-голямо значение (численост между 

21 и 48 екз.) са еднодневките Baetis sp., Rhithrogena sp., ручейниците Sericostomatidaе, 

диптерите Atheryx sp. и Prosimulium sp. Високият брой таксони указва “отлично” 

екологично състояние. Това състояние се доказва и про прилагане на метриката 

Биотичен индекс, който за тази река достига максимална стойност (БИ=5). 

Биоиндикаторните особености и числеността на отделните таксони демонстрират, че в 

река Боянска не съществуват по-значими антропогенни въздействия и речните 

екосистеми са биологично пълноценни. 

 

Таблица №26: Основни хидробиологични особености (макрозообентос) и екологично 

състояние на изследваните реки 
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Течението е бързо 
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Осветеността е 

ниска, следствие 
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иглолистна и 

широколистна 

растителност.  

Съобществото е 

доминирано от ларви на 
еднодневки от род Baetis sp. 

(124 екз/1м2). 
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18 4,5 
Отлично 

състояние                        



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 

135 

Р
е
к

а
 

Т
и

п
 в

о
д
н

о
 т

я
л

о
  

П
у

н
к

т
 

Н
а

д
м

о
р

с
к

а
 в

и
со

ч
и

н
а

 

Г
ео

г
р

а
ф

ск
и

 к
о
о

р
д

и
н

а
т
и

 

Д
а

т
а

/Ч
а

с 

Х
а

р
а
к

т
е
р

и
ст

и
к

а
 н

а
 

п
у
н

к
т
а
 з

а
 

п
р

о
б

о
н

а
б
и

р
а

н
е 

Х
а

р
а
к

т
е
р

и
ст

и
к

а
 н

а
 

б
ен

т
о

сн
о

т
о

 с
ъ

о
б
щ

ес
т
в

о
 

О
б
щ

 б
р

о
й

 т
а
к

со
н

и
 

С
т
о

й
н

о
с
т
 н

а
 Б

и
о
т
и

ч
ен

 

и
н

д
е
к

с 

О
ц

ен
к

а
  
н

а
 с

ъ
ст

о
я

н
и

е
т
о
 

п
о
 м

а
к

р
о

зо
о

б
е
н

т
о
с 

В
л
ад

ай
ск

а 
р

ек
а 

R2 - 

планински 

тип 

Речен участък 

при местността 

"Златни мостове" 1
4
1
0

м
 

N 42о36'35,5''     
E 23о114'14,3'' 

2
3
.0

7
.2

0
1
5

 /
 1

7
:4

0
 

Дънен субстрат: 

основно канари 

("морени"), както 

и разположен 

между тях едър 

чакъл. 

Засенчеността е 

средна. 

Незначително 

покритие от водни 

мъхове. Наклонен 

характер на 

речното корито. 

Доминанти в съобществото 

са еднодневки от род 

Paraleptophlebia, 
характерни като 

индикатори за чисти води 

(57 екз./1м2). Като 
субдоминанти са също 

чистолюбивите перли 

Protonemura sp.   
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предимно от 

канари и едри 

камъни, между 

които се разполага 

чакъл. Течението е 

бурзо до умерено. 

Наклонът на 

коритото е много 

висок. 

Съобществото е изградено 

от повече видове, с добре 

разпределена численост 
помежду им. Най-масови са 

Sericostomatidae (22 екз.), 

Baetis sp. (36 екз.) и Atheryx 
sp. (48 екз.), 

24 5 
Отлично 

състояние                        

 

 

1.11. ПОЧВИ 

 

1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 

 

Почвите на територията на ПП „Витоша“ са добре проучени. 

На основата на Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите 

земеделски земи в М 1:10000 (2000г.) в План‘2 на територията на ПП „Витоша“ е 

дефинирано присъствието на следните типове и видове почви: 

Канелени горски почви, обикновени – 5122,7 хa (18,9%); 

Кафяви горски почви (16116,7 ха – 59,5%) в т.ч. наситени (8118,9 ха – 30,0%) и 

ненаситени (7997,8 ха – 29,5%); 

Тъмноцветни горски почви (1645,5 ха – 6,1%) в т.ч. хаплик (1627,8 ха – 6,0%) и 

хистик (17,8 ха –0,1%); 

Планинско-ливадни почви (2645,0 ха – 9,8%) в т.ч. хаплик (2566,5 ха – 9,5%) и 

хистик (78,5 ха – 0,3%); 

Рендзини (Хумусно-карбонатни почви), обикновени – 1337.1 хa (4,9%); 

Алувиални, ненаситени – 53,4 хa (0,2%); 

Литосоли – 148,0 ха (0,5%); 

Торфенисти (на петна); 

Торфенисто-блатни (на петна); 

Антропогенни почви, техногенни – 36,7 хa (0,1%). 
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Фигура №40: Разпространение на  почвите  по тип и вид в ПП „Витоша“ 

Събрана е и е анализирана 

цялата информация от получени 

резултати от почвени анализи, 

направени през: 1999 г., 2005 г. 

(План‘1), 25 почвени профила 

(План‘1; ЛУП на ДЛС 

„Витошко-Студена” 2008; ЛУП 

на ДГС „София”, 2009), 

мониторингови изследвания на 

почвите (МКП-Гори), 

изследвания, извършени за 

присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по 

„Геохимия”, както и изследвания 

при изпълнение на настоящето 

проучване, чието обобщение 

позволява да се оценят следните 

по-важни характеристики по 

почвени типове: 

 

1.11.1.1. Канелени горски 

почви (Chromic Luvisols) 

 

Разпространени са върху площ 

от 5122,7 хa (18,9%) в най-

ниските части от територията на 

парка. На почвената карта, типът 

„Канелени горски почви” е 

представен от вида „Обикновени” (Силно излужени до слабо оподзолени канелени 

горски почви). Формирани са върху изветрителни и преотложени продукти на кисели 

скали под влияние на горска растителност. Имат добре оформен и сравнително дълбок 

почвен профил (средно от 80-90 до 120 cм). Хумусното съдържание ги характеризира 

като средно до малко хумусни. Почвите са средно запасени с общ азот, със средно 

кисела реакция на разтвора (по Пенков, 1996).  

 

Фигура №41: Активна киселинност Фигура №42:. Промени в съдържанието на 

хумус в дълбочина по профила 

  

4,82

4,94

4,96

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

А В С

рНН2О - Канелена горска почва

2,33

1,43

2,02

0,79

0

0,5

1

1,5

2

2,5

А АВ В С

Съдържание на хумус (%) -
Канелена горска почва



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 

137 

Фигура №43: Промени в съдържанието 

на общ азот в дълбочина по профила 

Фигура №44: Съотношение C:N 

  
Източник на информация: За фигури 41, 42 43 и 44 по Пенков, 1996 г.. 

 

В границите на разпространение на канелените горски почви в ПП „Витоша” се 

намира 1 пробнa площ от мрежата за широкомащабен мониторинг на горските 

екосистеми в страната, който се изпълнява в рамките на Международната 

кооперативна програма (МКП-Гори) „Оценка и мониторинг на влиянието на 

замърсения въздух върху горите”. Получените резултати показват, че канелената 

горска почва от западните склонове на Витоша (район Владая) е: малко до средно 

хумусна (съдържанието на С, g/kg е преизчислено до хумусно съдържание), малко 

запасена с общ азот и средно кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). 

Съдържанието на общи форми на изследваните тежки метали (Cu, Zn, Pb и Cd) е под 

максимално допустимите концентрации (МДК) съгласно Наредба №3/2008 г. 

 

Таблица №27: Реакция на почвения разтвор, съдържание на общ С и общ N в 

излужени канелени горски почви  

Дълбочина, 

cm 

pH 

C, г/кг N, г/кг С/N 

Общи форми, мг/1000 г 

pH 

(H2O) 

рН 

(СаСl2) 
Cu Zn Pb Cd 

М05 5.3 4.2 22.68 0.974 23.29 23.95 14.43 32.54   

М51 5.4 4.5 13.86 0.666 20.81 25.95 15.37 20.32 1.00 

М12 5.7 4.7 10.08 0.563 17.90 31.44 16.31 36.40 1.00 

М24 5.65 4.65 8.82 0.414 21.30 33.93 15.94 23.20 1.25 

М48 5.7 4.7 2.52 0.148 17.03 28.94 16.03 30.36 1.25 

Източник на информация: МКП - Гори, 2003 г. 

1.11.1.2. Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) 

На територията на парка са отделени: 

- 8118,9 ха (30.0%) кафяви горски почви, наситени (тъмни);  

- 7997,8 ха (29,5%) кафяви горски почви, ненаситени (преходни и светли). 

 

Кафяви горски почви, наситени (тъмни) 

Кафявите горски почви, тъмни са разпространени на надморска височина 1400-

1750 m предимно на сенчестите склонове със северно изложение. При визуализацията 

им на почвената карта те са отнесени към Кафяви горски, наситени. Формирани са 

върху изветрителните продукти на кисели скали под влияние на букова, смърчово-
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букова и дъбова растителност. 

Профилът е от типа АВС. Съгласно резултатите от почвените изследвания 

(План‘1), почвите имат: мощен хумусно-акумулативен хоризонт; средно кисела реакция 

на почвения разтвор, която се запазва в дълбочина по профила; обилна хумусност и 

много голяма запасеност с общ азот (по Пенков, 1996) – представени в приложения към 

т.1.11.1. от Приложение №5: Сборник „Абиотични фактори“. 

Кафяви горски почви, ненаситени (светли) 

Те са широко разпространени и заемат по-припечните части от релефа. При 

визуализацията им на почвената карта те са отнесени към Кафяви горски, ненаситени. 

Формирани са върху много леки по механичен състав изветрителни продукти на кисели 

скали. Горската растителност тук е представена от габър, бук и бор. По механичен 

състав са песъкливи. Характеризират се като малко до средно хумусни, с малка 

запасеност с общ азот и средно кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). 

Резултатите са представени в приложения към т.1.11.1. от Приложение №5: Сборник 

„Абиотични фактори“  

Кафяви горски почви, преходни 

Характеризират се с маломощен хумусен хоризонт, средно до малко хумусно 

съдържание, средна до малка запасеност с общ азот и силно до слабо кисела реакция на 

почвения разтвор (по Пенков, 1996). При визуализацията им на почвената карта те са 

отнесени към Кафяви горски, ненаситени. Резултатите са представени в приложения 

към т.1.11.1. от Приложение №5: Сборник „Абиотични фактори“. 

Кафяви горски почви, плитки, неерозирани и слабо ерозирани 

Разпространени са в средните и по-ниски части на планината. Заемат участъци от 

релефа със значителни наклони, които са силно дренирани и засегнати от геологична и 

съвременна ерозия. Твърдата почвообразуваща скала е плитко заложена. Формирани са 

върху изветрителни продукти на различни кисели скали. Механичният им състав 

варира в зависимост от почвообразуващите скали и е леко до средно песъкливо-

глинест. Значителна част от площта на тези почви е под горска или тревна 

растителност, а друга част в по-ниските части на планината е включена в 

селскостопанския фонд. 

Кафяви горски почви, плитки, слабо до средно ерозирани 

По разпространение и условия на почвообразуване тези почви не се различават от 

предходните. По механичен съсътав са глинесто-песъкливи. 

Кафяви горси почви, плитки, средно до силно ерозирани 

Тези почви заемат участъци от релефа с голям наклон. Активните ерозионни 

процеси са довели до силно скъсяване на почвения профил и неговата мощност варира 

от 30 до 50 cм. Почвената реакция е много силно кисела. По механичен състав са 

глинесто-песъкливи до леко песъкливо-глинести. 

Кафяви горски почви, плитки, силно ерозирани и скали 

При тази почвено-картографска единица, в резултат на много силно изразени 

ерозионни процеси, почвеният профил е много силно скъсен и мощността му варира от 

15-20 до 30 cм. На места се разкрива твърдата почвообразуваща скала. По механичен 

състав са глинесто-песъкливи. Почвената реакция е много силно кисела. 

В зоната на разпространение на кафявите горски почви, обект на наблюдение в 

мрежата за мониторинг на горските екосистеми в страната е наситена кафява горска 

почва в местността „Златните мостове”. Изследванията са извършени от Малинова – 

ЛТУ (2000). Получените резултати показват, че: 

- Активната киселинност се изменя в дълбочина по профила от силно кисела до 

средно кисела (рНН2О – 4,82±0,25 – 5,49±0,21);  
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- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус (%) 

характеризира почвите като обилно до средно хумусни  (10,23±0,89 – 2,20±0,8); 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот (%) 

характеризира почвите като обилно до средно запасени (0,54±0,09 – 0,14±0,05); 

- Съотношението C:N е под 14 и показва нормални процеси на разлагане и 

минерализация на органичното вещество (11,94±1 – 9,14±1,1); 

- Няма замърсяване с тежки метали и металоиди (Наредба №3/2008 г.). 

 

1.11.1.3. Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) 

Разпространени са във високите части на Витоша, с надморска височина 1750-

1900 м, под формата на големи петна в района на резервата Бистришко бранище и от 

хижа Кумата до хижа Острица върху площ от 1645,5 ха (6,1%). Формирани са в 

условията на студен високопланински климат, силно овлажнен и слабо дрениран релеф, 

под влияние на смърчови гори. По механичен състав са леко песъкливо-глинести като 

преобладават едрочастичните фракции.Тези почви са с мощен хумусен хоризонт (60-80 

cм) и съдържание на органично вещество в него от 5.7% до 13.6%. Богато запасени са с 

общ азот. Почвената реакция е много силно кисела (по Пенков, 1996). Резултатите от 

извършените изследвания са представени в приложения към т.1.11.1. от Приложение 

№5: Сборник „Абиотични фактори“. 

В зависимост от условията на почвообразуване, визуализацията върху почвената 

карта на видовото разнообразие на типа „Тъмноцветни горски почви” е представена от 

Обикновени (Haplic) - заемащи площ от 1627,8 ха (6,0%) и Торфенисти (Histic) – 17,8 

ха (0,1%). 

В зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви са изследванията 

извършени от Петрова (1988) във връзка с кандидатстването на София за столица на 

Зимните олимпйски игри. Резултатите показват, че: 

- Активната киселинност характеризира почвата като силно кисела, като 

реакцията на разтвора се запазва силно кисела в дълбочина по профила (рНН2О – 

4,92±0,56 – 5,02±0,8);  

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус (%) 

характеризира почвите като обилно до средно хумусни  (12,94±3,6 – 2,40±0,8); 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот (%) 

характеризира почвите като обилно до средно запасени (0,43±0,14 – 0,13±0,03); 

- Съотношението C:N в А хоризонт превишава 14 и показва забавени процеси на 

разлагане и минерализация на органичното вещество (17,95±2,31); 

- Добра запасеност с усвоими форми на калий (23,80±9,9 - 19,50±7,7); 

- Много слаба запасеност с усвоими форми на фосфор (1,23±0,17 - 1,60±0,8). 

 

1.11.1.4. Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols) 

 

Те са формирани върху денудационна повърхност на субалпийския и 

алпийския пояс на Витоша, под влияние на високопланинска тревна растителност, 

изобилни валежи и температура под 0 оС в продължение на 4 до 6 месеца през 

годината. Характеризират се със силно изразени хумусно-акумулативни процеси. 

Хумусният им хоризонт е много добре оформен. Мощността на почвения профил 

варира в зависимост от микрорелефа. Притежават висока хигроскопичност и 

влагоемност. Механичният им състав се определя от минералогичния състав на 

почвообразуващите скали и преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-

глинест. Почвите са обилно хумусни, обилно запасени с общ азот със силно кисла 
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реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996).  

В зависимост от условията на почвообразуване, визуализацията върху почвената 

карта на видовото разнообразие на типа „Планинско-ливадни почви” е представена от 

Обикновени (Haplic), заемащи площ от 2566,5 ха (9,5%) и Торфенисти (Histic) – 78,5 ха 

(0,3%). 

Резултатите от извършените за целите на актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ 

изследвания на Планинско ливадни почви от територията на ски писта „Витошко лале” 

и района на х. Алеко показват: 

- Активната киселинност на почвата от територията на ски писта „Витошко лале” и 

тази от района на х. Алеко не се различава и е в диапазона на средно киселата 

реакция. Почвата се характеризира като средно кисела, като реакцията на разтвора 

се запазва в дълбочина по профила (рНН2О – 5,25±0,27 – 5,4);  

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус характеризира 

почвите като обилно хумусни  в А хоризонт  (съдържание на хумус над 6%). 

Независимо от малкия брой проби се установява значима разлика в хумусното 

съдържание на почвите от ски писта „Витошко лале” (9,12%) и това на почвата без 

антропогенно въздействие – 11,8%; 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот характеризира 

почвите с обилна (0,39%) до много голяма (0,30%) запасеност, като обилната 

запасеност е характерна за не повлияните от човека почви от района на х. Алеко; 

- Съотношението C:N в А хоризонт превишава 14 и показва забавени процеси на 

разлагане и минерализация на органичното вещество; 

- Средна (13,50 mg/100 g) до много слаба (3,80 mg/100 g) запасеност с усвоими 

форми на калий; 

- Средна (6,47 mg/100 g) до слаба (4 mg/100 g) запасеност с усвоими форми на 

фосфор. 

 

1.11.1.5. Торфенисто-блатни почви (Histosols) 

 

Имат ограничено разпространение, под формата на няколко отделни петна в 

алпийския и субалпийския пояс на Витоша. Формирани са в условията на 

подпочвени води и обилни валежи под влиянието на блатна растителност. 

Представляват предшестваща фаза от образуването на торфено-блатните почви. 

Характеризират се с наличието на торфенист хоризонт с мощност 50-60 cм. 

Съдържанието на органично вещество е високо (но недостатъчно за определянето на 

почвите като торфени), като в повърхностните части може да достигне 15-20%. 

Почвената реакция е силно кисела. Органичната материя е с ниска степен на 

хумификация. Механичният състав на торфенисто-блатните почви е глинесто-песъклив 

до леко песъкливо-глинест. Почвеният тип не е визуализиран на картата. 

  

1.11.1.6. Торфени почви (Histosols) 

 

Разпространени са предимно в субалпийския пояс на Витоша, под формата на 

по-малки и по-големи петна, сред планинско-ливадните почви. Формирани са под 

влияние на същите почвообразуващи фактори, както торфенисто-блатните почви. 

Отличават се от тях по мощния си торфен хоризонт, съдържащ органично вещество 

повече от 50%. Органичната материя е с ниска степен на минерализация. Почвената 

реакция е силно кисела. По механичен състав са най-често глинесто-песъкливи. 

Почвеният тип не е визуализиран на картата. 
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1.11.1.7. Рендзини, плитки, средно ерозирани (Rendzinas) 

 

Тази почвена единица има незначително разпространение на територията на 

Природен парк Витоша. Формирани са върху твърда карбонатна скала. В зависимост от 

условията на почвообразуване почвеният тип е представен от вида „Обикновени” 

(Haplic), заемащи площ от 1337,1 ха (4,9%). Визуализацията на разпространението на 

почвеният тип/вид е представена на почвената карта. В резултат на ерозията профилът 

на обикновените рендзини е силно скъсен. Твърдата карбонатна скала е близко 

заложена. Мощността на профила е 15-25 cм, като по него могат да се открият 

фрагменти от карбонатната почвообразуваща скала. Почвите са слабо алкални, хумусни 

с изключение на тези от отдел 88-в, които са бедно хумусни (по Пенков, 1996). 

Резултатите са представени в приложения към т.1.11.1. от Приложение №5: Сборник 

„Абиотични фактори“. 

 

1.11.1.8. Алувиални почви (Alluvial Fluvisols) 

 

Разпространени са в долното течение на реките Железнишка, Бистришка, 

Янчевска, Стара река, Драгалевска. Формирани са върху алувиално-делувиални 

отлагания и заемат площ от 53,4ха (0,2%). Типът е представен единствено от вида 

„Ненаситени”. Профилът на тези почви се характеризира с ясно изразен пластов 

строеж. Хумусообразуването при тях протича под влияние на ливадна растителност в 

условия на близки подпочвени води. Почвената реакция е средно кисела. Механичният 

им състав варира, което се определя от петрографския състав на водосборите на реките 

и преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест. Почвите са средно 

до богато хумусни, ссредно запасени с общ азот (по Пенков, 1996).  

 

1.11.1.9. Литосоли (Lithosols) 

 

Имат незначително разпространение на територията на ПП „Витоша“. 

Формирани са върху монцонити, андезитобазалти и габро в условията на студен и 

влажен климат при н.в. над  1800 м.  

По данни на Андреева (2013) профилът е силно скъсен (рядко над 15 cм) с 

множество фрагменти от почвообразуващата скала. Почвите са силно кисели (рНН2О 

4,5-5,0), с високо съдържание на хумус (над 10%), малка до средна запасеност с общ 

азот и ниска степен на хумификация (C:N > 14). Получените средни стойности за 

органичен въглерод за всички почви (11,5 %) дават основание по този показател и в 

комбинация с малката мощност в дълбочина и ненаситеността с бази те да се 

причислят към богато хумусните (хистик) Литосоли (Андонов, 1989). Литосолите не 

се разделят на видове. Разпространението им, върху площ от 148,0 ха (0,5%), е 

визуализирано на почвената карта. 
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Фигура №45: Активна киселинност на литосоли – ПП „Витоша“ 

Източник на информация: Андреева, 2013 и Андонов, 1989 

Общо за всички почви съотношението C:N варира от 13,5 до 19,9, като то е най-

високо в почвите върху габро и най-ниско в почвите върху монцонити. Високите 

стойности за отношение С:N (>14) свидетелстват за много ниска обогатеност с азот и 

по-малка скорост на разлагане на органичното вещество.  

Най-общо изследваните почви са преобладаващо праховито-глинести и глинесто-

праховити.  

1.11.1.10. Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 

На територията на ПП „Витоша“ типът „Антропогенни почви” е представен от 

вида „Техногенни почви”. Формиран е от дейността на бившите кариери за инертни 

материали и обхваща площ от 36,7 хa (0,1%), в райони на: 

 иглолистни гори – 11,6 хa;

 високостъблени широколистни гори – 6,9 хa;

 издънкови гори за превръщане – 14,8 хa;

 нискостъблени гори – 3,4 хa.

Формирани са основно от различни по размер изветрителни продукти на скалите 

от Витошкия плутон, в които е провеждана минно-добивната дейност.  

Разпространението им е визуализирано на почвената карта. 

1.11.2. Почвени процеси (ерозионни процеси) 

На територията на ПП „Витоша“ са изпълнени части от планираните 

мероприятията по борба с ерозията от: Технически проект за борба с ерозията във 

водосбора на яз. Студена и Технически проект за борба с ерозията във водосбора на яз. 

Искър (горната част на водосбора на р. Палакария). Проектите за залесяване и 

укрепяване на водосборните басейни на яз. Студена и яз. Искър са изработени през 

периода 1953-1954 г. съгласно Разпореждане № 466 от 1953 г. на МС  за  организиране 

на борбата с ерозията във водосборите на язовирите в страната. С проектите за защита 

срещу ерозията са планирани противоерозионни мероприятия (залесявания, 

реконструкции и техническо укрепяване на пороите) за поройните земи, голите горски 

площи, редините и изредените насаждения. Укрепяването на пороите е включвало 

изграждане на баражи, прагове, каменни прагчета, клейонажи, брегови плетчета и др. 

Планираните мероприятия за територията на парка са били изпълнени през първите 5 г. 

за укрепителните съоръжения  и до 10-15 г. след началото на изпълнението на 

проектите за залесяванията и реконструкциите. Следва да се отбележи, че в резултат на 
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съчетаване на залесяванията с изградените укрепителни съоръжения във водосборите 

на територията на парка поройната дейност е ограничена до степен без практическо 

значение. Съществуващите укрепителни съоръжения изпълнени по посочените 

проекти са описани в т. 1.11.2.2. на План‘2, а резултатите относно противоерозионните 

залесявания и реконструкции са представени към функционална категория 

„технически проект за борба с ерозията“ в Таблица № 37. 

 

1.11.2.1. Ерозионни процеси по вид и степен 

 

В План’1 на ПП „Витоша” ерозионните процеси на почвите са описани със 

степени слаба, силна, много силна и антропогенна ерозия. Не е посочена скалата по 

която са определени степените на ерозираност на почвите, както и източника на 

информация за описаните ерозионни процеси. Неразбираемо е, че  към слаба ерозия са 

отнесени слабо ерозираните и неерозираните почви. Също така в План’1 не са 

посочени размерите на площите заети  по стенен на ерозия.   

Първоизточник на информация за ерозираността на почвите е инвентаризацията 

на горските територии през определени периоди от време. Актуална информация за 

ерозираността на почвите в ПП „Витоша” понастоящем се съдържа в ЛУП за ДГС 

София, 2008г. и ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009 г. Настоящата оценката за 

ерозионните процеси на територията на ПП „Витоша” е направена въз основа на  

данните от инвентаризацията на горските територии за посочените горскостопански 

единици, както и от получените данни за ерозията при актуализацията на 

таксационните данни за площите с изпълнените мероприятия към План’2 на ПП 

„Витоша”. При определяне на площната ерозия е използвана Скалата за степените на 

ерозираност и връзката им с почвените показатели – Класификационна схема на 

типовете горски месторастения в Р България. 

 

Таблица №28: Разпределение на общата площ по части от горскостопански единици 

включени в парка и степени на ерозираност 
Горскостоп. 

единица - част 

Неерозира

ни 
I II III IV V Всичко % 

ДГС София 9171.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9172.2 42.2 

ДЛС „Витошко-

Студена” 

12361.9 86.4 24.3 85.0 5.8 0.0 12563.4 57.8 

Всичко: 21551.6 86.4 24.8 85.0 5.8 0.0 21735.6 100.0 

% 99.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 100.0  

Източник на информация: Актуализация на таксационните данни за площите с изпълнените 

мероприятия към План’2. 

 

На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на  

ерозираност  върху обща площ 202,0 ха, както следва: 

- Площи със слаба I степен на ерозираност – 86,4 ха, като е ерозирана горната 

половина на хоризонт А, отдели и подотдели: 2 а, б, х, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, ж1; 7-4; 

21 а, б; 26 г; 50 ж; 56-4; 91 и, к, 3; 103 б; 120 с; 121 у, ф; 126 ж ;  

- Площи със слаба II степен на ерозираност – 24,8 ха, ерозиран е целият хоризонт А, 

отдели и подотдели: 1 х; 6 ю, я; 7 в, ж; 23 ш; н1, ц1, ч1; 122 а, и, м, н, п, р, с; 138 д; 

1042 ф, х, ц;  

- Площи със средна III степен на ерозираност – 85,0 ха, ерозиран е целият хоризонт А 

и горната половина на хоризонт В, отдели и подотдели: 1 с, т; 48 ц; 49-10; 2 б1; 9 а, 

30, 31; 17-6; 45 в, л, н; 47-23, 24; 48 щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1;  56-7; 68 е; 69 и; 90 

д, ж, 5, 7, 8, 9, 10; 102 а; 106 у; 116 а; 122 о; 138 ж, з, л, м;  
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- Площи със силна IV степен на ерозираност – 5,8 ха, като е ерозиран е целият 

хоризонт А и почти целия на хоризонт В, отдели и подотдели: 6 щ; 68 з; 158 м; 162 б. 

 

В заключение ще отбележим, 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. 

Необходими са  мерки за почистване и ремонтиране на преливниците, както и за 

възстановяване на повредената  баражна стена на Бараж 2 на р. Жедна. Необходимо е 

също Планиране и изграждане на екологосъобразни рибни проходи при баражите на р. 

Матница.  

Терените с ерозия по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са 

представени на Карта на почвите в М 1:25 000.  
 

 

1.11.2.2. Съществуващи противоерозионни съоръжения и състояние 

 

По данни от ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009г. и от теренните проучвания 

за целите на План‘2, се констатира, че през периода 1950-1970г. е извършена 

значителна дейност (протовоерозионни залесявания и съоръжения) за защита на 

територията ПП „Витоша” срещу ерозия. Изградени са технико-укрепителни 

съоръжения на р. Матница и р. Кладница по притоците им долове: Кръгуевец, 

Въшливец, Доло, Врелото и др. В леглото на р. Матница са изградени рибни прагове и 

водохващане за рибарника на ловното стопанство. 

 

Съществуващите протовоерозионни съоръжения и тяхното състояние на 

територията ПП „Витоша” е както следва: 

 

 Бараж1 на р. Кладница (Сн. №5), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 7.5 м. Част от лявото крило и част от преливника на бараж1 са 

разрушени от водното течение. Необходимо е отстраняване  на  растителността около 

венеца на преливника и възстановяване на целостта на баража.  

               

 

 

 

 

 

 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.11.1. е представена подробна информация за отделните почвени 

типове подкрепящи текстовите описания в таблици 1.11.1.-2, 1.11.1.-3, 1.11.1.-4, 1.11.1.-5, 1.11.1.-6, 

1.11.1.-7, 1.11.1.-8, 1.11.1.-9, 1.11.1.-10,.1.11.1.-11, и фигури 1.11.1.-6, 1.11.1.-7, 1.11.1.-8, 1.11.1.-9, 

1.11.1.-10, 1.11.1.-11, 1.11.1.-12, 1.11.1.-13, 1.11.1.-14, 1.11.1.-15, 1.11.1.-16, 1.11.1.-17, 1.11.1.-18, 

1.11.1.-19, 1.11.1.-20, 1.11.1.-21, 1.11.1.-22, 1.11.1.-23 и 1.11.1.-24. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е представена карта№9 „Карта на почвите“ в М 1:25 000 в която са 

отразени видовете почви, площите на засегнатите от ерозия почви и тяхната степен, диаграми за 

процентно участие на видовете почви към общата площ. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Абиотични фактори“ е включена цялата информация от 

проучвания и изследвания в процеса на разработване на План‘2, представена като аналитична част и  в 

табличен и графичен вид. 
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Снимка №5: Бараж1 на р. Кладница (инж. И. Петров, 2015 г.) 

 
 

 Бараж2 на р. Матница, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор в 

централната част под преливника и от бетон в останалата част, както и крилата му. 

Съоръжението е с надтеренна височина 3,5 м и е в добро състояние. Необходимо е 

отстраняване  на  паднало дърво в преливника за възстановяване на нормално оттичане 

на водите.  

 

 Бараж3 на р. Матница, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 4,5 м. Преливникът на баража е разрушен от водното течение. 

Необходимо е възстановяването на целостта на преливника.  

 

 Бараж4 на р. Матница, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 7,0 м. Преливникът на баража е разрушени от водното течение. 

Необходимо е възстановяването на целостта на преливника.  

 

 Бараж1 на р. Жедна, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Река Жедна е първи десен приток на р. Матница. Баражът е изграден в скална 

основа от суха каменна, мозаична зидария с надтеренна височина 6,5 м. Състоянието 

на баража е добро. Необходимо е отстраняване  на  растителността около венеца на 

преливника. 

 

 Бараж2 на р. Жедна (Сн. № 6), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от суха каменна, редова зидария с надтеренна височина 4,0 м. 

Преливникът и значителна част от баража са разрушени от водното течение. 

Необходимо е възстановяването на Бараж2 на р. Жедна за да се осигури защитата 

срещу дълбочинно и странично подкопаване на бреговете на реката. Възстановяването 

на Бараж2 на р. Жедна е препоръчително да се извърши чрез редова каменна зидария 

на циментов разтвор с параметрите на съществуващото съоръжение.  
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Снимка №6: Бараж2 на р. Жедна (инж. И. Петров, 2015 г.) 

  
 

 Бараж1 на Въшивски дол, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Въшивски дол е първи ляв приток на р. Жедна. Баражът е изграден от суха каменна, 

редова зидария с надтеренна височина 6,5 м. Преливникът е нарушен от корените на 

дървесна и храстова растителност. Необходимо е отстраняване  на  растителността 

около венеца на преливника и възстановяване на неговата цялост.  

За защита на Бараж1 на Въшивски дол на разстояние 10,5 м пред него е изграден 

Контрабараж1. Контрабаражът е построен от суха каменна, редова зидария с 

надтеренна височина 1,5 м. Необходимо е отстраняване на дървесната растителност и 

почвата от венеца на преливника на котрабаража, почистването на фугите на зидарията 

(за предна стена и венец) и запълването им с циментов разтвор.          
      

 Бараж2 на Въшивски дол, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от суха каменна, редова зидария с надтеренна височина 5,0 м. 

Състоянието на баража е добро. Необходимо е отстраняване  на  растителността около 

венеца на преливника и запълване на фугите на зидарията под преливника с циментов 

разтвор.  

 

 Бараж1 на дол Веселиновете, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Дол Веселиновете е първи десен приток на р. Жедна. Баражът е изграден от суха 

каменна, мозаечна зидария с надтеренна височина 3,0 м. Преливникът на 

съоръжението и на места баражната стена са разрушени. Необходимо е отстраняване  

на  растителността около венеца на преливника и възстановяване на целостта на 

съоръжението.  

 

 Бараж2 на дол Веселиновете, ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, мозаечна зидария на циментов разтвор с надтеренна 

височина 6,0 м. Преливникът на съоръжението е обрасъл с тревна и храстова 

растителност.  Целостта на баража е нарушена, като лицевата част е разрушена. 

Необходимо е  възстановяване целостта на съоръжението и отстраняване  на  

растителността от венеца на преливника. 
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 Бараж1 на р. Палакария (с. Ярлово), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с надтеренна 

височина 5,5 м. Преливникът на баража е разрушени от водното течение. От лицевата 

стена има паднали камъни. Крилата на баража са покопани отстрани. Радието е 

повредено. Контрабаража е също с повреди. Необходимо е възстановяването на 

нарушените части на баража и защитните му съоръжения.  

 

В заключение следва да се отбележи, че върху значителна част от 

съществуващите протовоерозионни съоръжения (баражи ) са установени повреди на 

преливниците им със сериозна заплаха за повреждане и на баражните стени, а от тук и 

активизиране на линейна ерозия във  водосборните на р. Митница, р. Жедна и др. 

Необходими са мерки за почистване и ремонтиране на преливниците, както и 

възстановяване на повредената  баражна стена на Бараж 2 на р. Жедна. 
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          БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

          1.12. ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ) 
 

 Обща характеристика 

Биологичното разнообразие представлява многообразието от живите организми от 

всички типове екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в 

това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите. 

Първостепенна цел на управлението  на природните паркове е поддържане на 

разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях (ЗЗТ). В 

този контекст изучаването на отделните компоненти на природните екосистеми е 

подчинено на нуждата от по-пълна представа за тяхната взаимосвързаност и за 

значението им по отношението на фунционалната цялост на екосистемите, които 

осигуряват кръговрата на веществата и потока на енергията. Екосистемите са динамични 

комплекси от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива 

околна среда, които си взаимодействат като функционални единици със специфични 

взаимосвързани процеси и специфичен облик (ЗБР). Основните характеристики, които са 

използвани за разграничаване на отделните екосистеми са вид на субстрата, биологичен 

тип на едификаторните видове, преобладаващи екологични условия и степен на 

антропогенно участие при формирането им.  

Понятието „биотоп“ са възприема като идентично на понятието „местообитание“. 

Биотопът (местообитанието) е територия със сходни климатични и почвени условия, 

заселена с определен комплекс от живи организми (биоценоза). Той представлява 

пространствено и функционално място (екологична ниша) в екосистемата, което заемат 

популации на видове и съобщества на различни групи организми. Съгласно ЗБР, който 

възприема дефиницията на Директива 92/43/ЕЕО, природните местообитания са 

определени като „естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални 

области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични 

особености, придаващи им специфичен облик“. За нуждите на EUNIS понятието 

„хабитат” е дефинирано като „ място, населявано естествено от растения и животни, 

характеризиращо се на първо място със своите физически характеристики (топография, 

физиономичност, почви, климат, води и др.) и на второ място от видовия състав на 

растенията и животните, които живеят там”. 

 

 Класификация на екосистемите 

На територията на ПП Витоша са представени естествени, полуестествени и 

антропогенни екосистеми, отнасящи се към 7 основни групи. С най-голямо покритие са 

горските екосистеми, докато останалите заемат по-малка площ. 

 

1) Водни и мочурни екосистеми 

Еутрофни езера 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 3150 Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 

EUNIS: C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 

PAL.CLASS.: 22.13 x (22.41 or 22.421) 

Дистрофни езера 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 3160 Естествени дистрофни езера 

EUNIS: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools 

PAL.CLASS.: 22.14 
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Планински торфени блата 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища 

EUNIS: D2.3I - Balkanic quaking bogs  

PAL.CLASS.: 54.5 

 

2) Естествени и полуестествени тревни екосистеми 

Калцифилни пионерни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6110 Отворени калцифилни или базифилни 

тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

EUNIS: E1.111 Middle European stone crop swards 

PAL.CLASS.: 34.11 

Ксерофилни пасища и ливади 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания за 

орхидеи) 

EUNIS: E1.222 Moesio-Carpathian steppes, E1.234 Moesio-Carpathian meadow steppes, 

E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes 

PAL.CLASS.: 34.31 до 34.34 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 62А0 Източни субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества 

EUNIS: E1.21 Helleno-Balkanic [Satureja montana] steppes 

PAL.CLASS.: 34.311 

Мезофилни пасища и ливади 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6510 Низинни сенокосни ливади 

EUNIS: E2.252 Moeso-Thracian hay meadows 

PAL.CLASS.: 38.2 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6520 Планински сенокосни ливади 

EUNIS: E2.33 Balkan mountain hay meadows 

PAL.CLASS.: 38.31 

Ацидофилни субалпийски тревни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6150 Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества 

EUNIS: Е4.32 Oroboreal acidocline grassland 

PAL.CLASS.: 36.324, 36.3941, 36.39421, 36.3943, 36.3944, 36.3945 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6230* Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините 

EUNIS: Е4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities  

PAL.CLASS.: 36.31 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 

съобщества 

EUNIS: Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland 

PAL.CLASS.: 36.391 до 36.393 

Хигромезофитни ливадни и високотревни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, 

торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

EUNIS: E3.51 Molinia caerulea meadows and related communities 

PAL.CLASS.: 37.31 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6430 Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийски пояс 
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EUNIS: Е5.572 Moesian tall herb communities 

PAL.CLASS.: 37.13, 37.71 и 37.87 

 

3) Храстови екосистеми 

Субарктични храсталаци 

Субарктични храстови съобщества на върби (фрагменти) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 

EUNIS: F2.32163 Rhodopide willow brush 

PAL.CLASS.: 31.622 

Високопланински храсталаци 

Високопланински ерикоидни храстови съобщества 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

EUNIS: F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf [Vaccinium] wind heaths; F2.231 Mountain 

Juniperus nana scrub; F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths; F2.27. Alpide Arctostaphylos 

uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths; F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths 

PAL.CLASS.: 31.4 

Високопланински съобщества на клек 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

EUNIS: F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub  

PAL.CLASS.: 31.5 

Ксерофилни храсталаци  

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 5130 Съобщества на Juniperus communis 

върху варовик 

EUNIS: F3.164 Sub-Mediterranean common juniper thickets 

PAL.CLASS.: 31.88 

 

4) Горски екосистеми 

Естествени и полуестествени горски екосистеми 

  Хигромезофилни, мезофилни и ксеромезофилни екосистеми 

  Хигромезофилни крайречни  екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

EUNIS: G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus or Salix; 

G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland 

PAL.CLASS.: 44.3, 44.2 и 44.13 

MCPFE: 12.2. Крайречни гори (Fluvial forest) 

  Хигромезофилни мочурни екосистеми (фрагменти) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91D0* Мочурни гори 

EUNIS: G3.E5 Nemoral peatmoss Picea woods  

PAL.CLASS.: 44.А1 до 44.А4 

MCPFE: 11.1. Иглолистни или смесени мочурни гори (Conifer dominated or mixed mire 

forest) 

  Мезофилни и ксеромезофилни екосистеми на иглолистни 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

EUNIS: G3.1E Southern European Picea abies forests  

PAL.CLASS.: 42.21 до 42.23, 42.24 

MCPFE: 3.2. Субалпийски и планински смърчови гори, планински смесени смърчово-

елови гори (Subalpine and mountainous spruce and 
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mountainous mixed spruce-Silver fir -forest) 

  Мезофилни и ксеромезофилни букови екосистеми  

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

EUNIS: G1.6921 Southeastern Moesian woodrush-beech forests 

PAL.CLASS.: 41.11; 41.19 

MCPFE: 7.6. Мизийски планински букови гори (Moesian mountainous beech forest) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

EUNIS: G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests 

PAL.CLASS.: 41.13; 41.19 

MCPFE: 7.6. Мизийски планински букови гори (Moesian mountainous beech forest) 

  Пионерни горски екосистеми – гори от трепетлика, бреза, леска, планиснки 

ясен и др. 

EUNIS: G1.923 Montane [Populus tremula] stands; G1.918 Eurasian boreal Betula woods; 

G1.A2 Non-riverine [Fraxinus] woodland, G5.71 Coppice 

MCPFE: 13.5 Гори от трепетлика (Aspen forest), 13.4 Гори от бреза с пионерен или 

антропогенен произход (Other birch forest) 

  Мезофилни габърови и габърово-горунови екосистеми 

Гори от обикновен габър 

EUNIS: G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests 

MCPFE: 5.9. Други мезофитни листопадни гори (Other mesophytic deciduous forests) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum 

EUNIS: G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests 

PAL.CLASS.: 41.261; 41.262 

MCPFE: 5.9. Други мезофитни листопадни гори (Other mesophytic deciduous forests) 

  Смесени клисурни горски екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 

EUNIS: G1.A462 : Moesian ravine and slope forests  

PAL.CLASS.: 41.4 

MCPFE: 5.8. Клисурни гори и гори върху стръмни склонове (Ravine and slope forest) 

  Ксерофилни екосистеми 

  Ксерофилни букови екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9150 Термофилни букови гори 

(Cephalanthero-Fagion) 

EUNIS: G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests 

PAL.CLASS.: 41.16 

MCPFE: 6.7. Мизийски нископланински букови гори (Moesian submountainous beech 

forest) 

  Ксерофилни дъбови екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

EUNIS: G1.7372 Moesian white oak woods 

PAL.CLASS.: 41.7373, 41.7374 

MCPFE: 8.1. Гори от космат дъб (Downy oak forest) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори 

EUNIS: G1.768 Moesio-Danubian thermophilous oak forests  

PAL.CLASS.: 41.16 

MCPFE: 8.2. Гори от цер, благун и горун (Turkey oak, Hungarian oak and Sessile oak 

forest) 
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  Горски култури 

  Иглолистни горски култури 

  Иглолистни култури от местни видове – смърч, бял бор, черен бор, бяла 

мура, ела 

EUNIS: G3.F11 Native fir, spruce, larch, cedar plantations; G3.F12 Native pine plantations 

MCPFE: 14.1 Култури от местни видове (Plantations of site-native species) 

  Иглолистни култури от неместни видове – зелена дугласка, лиственица и 

др. 

EUNIS: G3.F2 Exotic conifer plantations 

MCPFE: 14.2 Култури от неместни видове или самозалесявания на екзотични видове 

(Plantations of not-site-native species and self-sown exotic forest) 

  Широколистни горски култури 

  Широколистни култури от местни видове – бреза, дребнолистна липа, 

планински ясен, явор, шестил 

EUNIS: G1.C4 Other broadleaved deciduous plantations 

MCPFE: 14.1 Култури от местни видове (Plantations of site-native species) 

  Широколистни култури от неместни видове – червен дъб, конски кестен, 

хибридни тополи 

EUNIS: G1.C3 False acacia ([Robinia]) plantations; G1.C2 Deciduous exotic oak plantations 

MCPFE: 14.2 Култури от неместни видове или самозалесявания на екзотични видове 

(Plantations of not-site-native species and self-sown exotic forest) 

 

5) Хазмофитни екосистеми 

  Стръмни и отвесни силикатни скали 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове 

EUNIS: H3.152 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous cliffs 

PAL.CLASS.: 62.252 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8230 Силикатни скали с пионерна 

растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 

EUNIS: H3.1B Bare siliceous inland cliffs 

PAL.CLASS.: 62.42 

  Стръмни и отвесни варовикови скали 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8210 Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 

EUNIS: H3.2A1 : Helleno-Balkanic calcicolous chasmophyte communities 

PAL.CLASS.: 62.1 

  Сипейни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс 

EUNIS: H2.31 Alpine siliceous screes, EUNIS: H5.37 Boulder fields  

PAL.CLASS.: 61.1 

 

6) Подземни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8310 Неблагоустроени пещери 

EUNIS: H1.2 Cave interiors 

PAL.CLASS.: 65 (65.22, 65.41, 65.5, 65.6, 65.А) 

 

7) Антропогенни екосистеми  

Пътеки и временни складове 
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EUNIS: H5.61 Unsurfaced pathways 

Култивирани територии с паркове и градини 

EUNIS: I2 Cultivated areas of gardens and parks 

Урбанизирани територии с дворни места 

EUNIS: J2 Low density buildings 

Пътища 

EUNIS: J4.2 Road networks 

 

 Екологичен статус на различните типове растителни съобщества 

Описанието на екологичния статус на растителните съобщества на Витоша е 

систематизирано на базата на природните местообитания (биотопи), в които те вземат 

участие и чийто облик формират в повечето случаи. За инвентаризирането на 

местообитанията (биотопи) е използвана йерархичната класификационна схема на 

EUNIS. Характеристиката на растителните съобщества е направена на базата на следните 

елементи: 1) кратка характеристика на местообитанието, в състава на което участва 

съответния тип растително съобщество; 2) екологични особености на растителните 

съобщества – изисквания към хидрологичен режим, киселинност, почви и др.; 3) 

индикаторни видове за съобществата; 4) данни за общото разпространение на 

местообитанието в ПП Витоша. В допълнение към посочените характеристики е 

използван един основен критерий за групиране на растителните съобщества във връзка с 

тяхната екологична оценка. Този критерий е консервационна значимост на 

местообитанията, в състава на които участват разглежданите растителни съобщества. За 

местообитанията с консервационна значимост са посочени категориите на IUCN, 

използвани в Червена книга на Р България, т. III Природни местообитания (2011). 

СЛАДКОВОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Постоянни еутрофни езера и блата (C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and 

pools). 

Естествени езера и блата с тъмен цвят на водата, висока мътност, високо 

съдържание на органика (главно азот и фосфор) и слабо до умерено алкална реакция 

(обикновено pH>7). Тези водоеми са сравнително плитки (0,7-2 m). На територията на 

ПП Витоша е установено само едно еутрофно езеро – Боянското езеро. Независимо от 

изкуствения произход на езерото, построено в началото на 20 в., постепенно на дъното му 

са се натрупали финни утайки и органична материя, които са довели до неговата 

еутрофикация и като резултат до формиране на съответното местообитание. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43.  

Постоянни дистрофни езера и блата (C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds 

and pools). 

Естествени езера и блата с кафяво оцветяване на водата, поради високото 

съдържание на торф и хумусни киселини и кисела реакция (pH=3-5). Растителните 

съобщества се отнасят към съюза Sphagno-Utricularion. На Витоша местообитанието е 

представено от 8 малки езера с отчетливи стръмни брегове, в които липсва висша 

растителност. Техният произход все още е неизяснен. Подхранването им е от валежи и 

подпочвени води. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „застрашено”,  в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

МОЧУРНИ И КРАЙИЗВОРНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Балкански плаващи подвижни торфища (D2.3I Balkanic quaking bogs) 

Торфищни комплекси, които заемат понижени места на релефа или такива със 

слаб наклон, постоянно овлажнявани от стичащи се води. Растителността е влаголюбива, 
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сред която се отличават с доминиращо участие мъхове от род Sphagnum, Carex spp. и по-

ограничено кафяви мъхове. Растителните съобщества в преходните блата имат богат 

видов състав, на места с участие на ендемични видове растения. Те се отнасят към 

съюзите Caricion fuscae Koch 1926, Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964, 

Philonotidion seriatae Hinterlang 1992, Cratoneuro filicini-Calthion laetae Hadač 1983, 

Calthion R. Tx. 1937. Характерни видове за местообитанието като цяло са Drosera 

rotundifolia, Pinguicula balcanica, Equisetum fluviatile, Caltha palustris agg., Parnassia 

palustris, Potentilla erecta и др. На територията на ПП Витоша участъци с това 

местообитание се откриват в резерват „Торфено бранище”, във вододайната зона в 

субалпийската част на планината и ограничено в границите  на смърчовите гори. Най-

представителните участъци се намират във вододайната зона между вр. Селимица и х. 

Звездица, които попадат извън резерват „Торфено бранище”. Местообитанието е 

включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория 

„застрашено”,  в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

ЛИВАДИ, ПАСИЩА, СТЕПИ И ОКРАЙНИНИ НА ГОРИ 

Пионерни термофилни тревни съобщества на варовити скалисти и каменисти 

места (E1.111 Middle European stone crop swards) 

Местообитанието се открива на сухи терени с варовикова скална основа. 

Обикновено заема малки площи и образува комплекси с многогодишни тревни 

съобщества от Festuco-Brometea или с отворени ксеротермни гори и храсталаци. 

Растителността е пионерна, отворена, термофилна, формирана предимно от мъхове, 

лишеи, терофити и сукулентни или полусуколентни растения, с общо проективно 

покритие до 70%. Местообитанието е представено в южната част на Витоша, на 

територията на Боснешкия карстов район. Формира комплекс с местообитание 62A0 

Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества. Сред характерните видове се 

отличават Sedum acre, Sedum album, Paronychia cephalotes, Alyssum alyssoides, Arabis 

auriculata, Scleranthus perennis и др. Други често срещани видове са Botriochloa 

ischaemum (=Dichantium ischaemum), Acinos arvensis, Convolvulus cantabrica, Eryngium 

campestre, Medicago minima, Festuca valesiaca, Hieracium pilosella, Sanguisorba minor, 

Sideritis montana, Teucrium chamaedrys и др. Местообитанието е включено в Червена 

книга на Р България, том III Местообитания с категория „потенциално застрашено”,  в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Ксеротермни ливади и пасища от садина /Chrysopogon gryllus/, белизма 

/Bothriochloa ischaemum/ и валезийска власатка /Festuca valesiaca/ (E1.222 Moesio-

Carpathian steppes, E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes) 

Местообитанието е обусловено от комбинацията между алкална скална основа 

(варовик), плитки, сухи и ерозирани в различна степен почви, ксеротермен характер на 

доминиращите тревни видове, които са основно житни. Растителността се отнася към 

разред Festucetalia valesiacae. Доминиращи видове в местообитанието са Dischantium 

ischaemum, Chrysopogon gryllus, Festuca valesiaca, Thymus spp., Teucrium polium, Teucrium 

chamaedrys и др., които го отнасят към подтипа на вторичните мезотермни степи със 

субмедитерански характер. В ценозите, които се формират в южната част на ПП Витоша, 

в Боснешкия карстов район, значително участие вземат и представители на род Stipa. На 

места описаните ксеротермни ливади и пасища формират комплекси с планински 

петрофитни степи. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директива 92/43. 

Ливадни степи (E1.234 Moesio-Carpathian meadow steppes) 

Полуестествени ксеро-мезофилни ценози на Chrusopogon gryllus и Festuca 

valesiaca, с високо участие на Filipendula vulgaris, както и преходни ценози с 
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планинските сенокосни ливади с Agrostis capillaris. Заемат склонове по хълмове и ниски 

предпланини върху богати, най-често лесивирани и слабо алкални почви, сравнително 

добре овлажнени през значителна част от годината. Характерна особеност за състава на 

ливадните степи е участието на ксеротермни и мезофилни ливадни видове. Основен 

домимант е Chrysopogon gryllus, на места заедно с Festuca valesiaca. Често като 

съдоминант участва Filipendula vulgaris. Сред житните преобладават още Agrostis 

capillaris, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, 

Brachypodium pinnatum, Briza media, Bromus racemosus, Cynosurus cristatus, Festuca 

pratensis и др. Синтаксономично ливадните степи в България принадлежат към клас 

Festuco-Brometea, съюза Chrysopogoni-Danthonion. На Витоша местообитанието е 

представено в южната част на планината, в границите на Боснешкия карстов район. 

Включено е в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория 

„уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Планински петрофитни степи (E1.21 Helleno-Balkanic [Satureja montana] 

steppes) 

Петрофитни калцифилни съобщества, развиващи се на карстови терени в 

условията на умерено-континентален климат, в които преобладават ароматни полухрасти 

и ниски храстчета. Терените най-често заемат южни и западни склонове или билата на 

възвишенията. Общото проективно покритие на растителността не надвишава 70%. 

Основните видове, даващи облика на тези фитоценози, са Artemisia alba, Hyssopus 

officinalis, Satureja montana subsp. kitaibelii. Другти често срещани видове са Botriochloa 

ischaemum (= Dichanthium ischaemum), Bromus moesiacus, Cleistogenes serotina, Festuca 

valesiaca, Koeleria splendens, Stipa capillata, S. pennata и др. В по-влажните понижения се 

наблюдава обилното развитие на Asphodelus albus и др. На Витоша местообитанието е 

представено в южната част на планината, в границите на Боснешкия карстов район. 

Включено е в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория 

„уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Низинни сенокосни ливади (E2.252 Moeso-Thracian hay meadows) 

Местообитанието заема крайречните тераси и пониженията на релефа предимно в 

равнините и котловините. Почвите са алувиално-делувиални и делувиално-ливадни, 

умерено влажни. В повечето случаи са възникнали вторично на мястото на унищожени 

гори. На Витоша местообитанието се среща в най-южната част на парка, по поречието на 

река Струма. Сред житните треви основни доминанти са Alopecurus pratensis, Elymus 

repens, Festuca pratensis, Poa sylvicola. Включено е в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Планински сенокосни ливади (E2.33 Balkan mountain hay meadows) 

Вторични, продължително-производни растителни съобщества, възникнали на 

мястото на унищожени мезофилни дъбови и букови гори. Почвите са кафяви-горски и 

тъмноцветни планинско-горски, свежи или влажни. Поради липсата на паща на много 

места се наблюдават различни сукцесионни процесъ, свързани с развитието на орлова 

папрат или развитието на храсти и дървета. Сред доминиращите видове присъстват 

Festuca pratensis, F. nigrescens, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Cynosurus 

cristatus, Dactylis glomerata, Holcus mollis, Rhinanthus angustifoius, Filipendula vulgaris и 

др. Включено е в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория 

„уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Алпийски ацидофилни тревни съобщества (Е4.32 Oroboreal acidocline 

grassland) 

Този тип местообитание се локализира по най-високите, открити за силни ветрове 

планински части и се развива върху планинско-ливадни торфенисти, умерено влажни до 



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 

156 

сухи през летните месеци почви. Флористичният състав на растителността е сравнително 

беден – срещат се основно Agrostis rupestris, Juncus trifidus, Sesleria comosa, Avenula 

vesicolor и др. За територията на Витоша отделни фитоценози от алпийски тип, на места в 

комплекс със субалпийски ерикоидни храстчеви съобщества, се срещат в най-високата 

част на субалпийския пояс, в района на вр. Черни връх. Местообитанието е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Субалпийски ацидофилни мезофитни съобщества предимно на картъл 

/Nardus stricta/ (Е4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities) 

Това местообитание се отличава с разнообразен флористичен състав и заема 

широк височинен диапазон субалпийския пояс на Витоша. Терените показват следи от 

ветрова ерозия на почвата и съобществат са със сравнително беден флористичен състав. 

Типични представители са Nardus stricta, Agrostis capillaries, Hypericum perforatum, H. 

maculatum, Festuca nigrescens, Viola dacica, Gentianella bulgarica и др. В границите на 

природния парк повече от 10 % от площта на местообитанието е обрастната с храсти и 

дървета, в състава на които участват Crataegus monogyna, Rosa spp., Juniperus communis, 

Pinus sylvestris. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Субалпийски ацидофилни ксерофитни тревни съобщества (Е4.39 Oro-Moesian 

acidophilous grassland) 

Местообитанието се среща по склонове с голям наклон в средната и високата част 

на субалпийския пояси южни изложен, най често при южно или източно изложение или 

такова с южна компонента. Почвите са плитки или със средна мощност, по-рядко 

дълбоки, с много хумус, но винаги силно каменисти и песъчливи. Тревостоят е висок, 

често до 60-80 см, а флористичния състав е сравнително богат. Ценозите на балканския 

ендемит Festuca valida играят основна роля в състава на ксеротермната тревна покривка в 

субалпийския пояс на Витоша. Преобладаващите видове са Festuca valida, F. paniculata, 

Sesleria comosa, Silene roemerii, Achillea lingulata и др. Местообитанието е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Планински ливади с гълъбова молиния /Molinia caerulea/ (E3.51 Molinia 

caerulea meadows and related communities) 

Планнските ливади с гълъбова молиния имат ограничено разпространение в 

България. Те заемат малки площи край реки, потоци, около торфища и понижения на 

релефа, където подпочвените води излизат на повърхността. Почвите са плитки, торфени 

и торфенисти планинско-ливадни, бедни на хранителни вещества, преовлажнени. 

Фитоценозите на Molinia caerulea се включват в клас Molinio-Arrhenatheretea и разред 

Molinietalia. В границите на ПП Витоша местообитанието се среща с отделни малки по 

площ фрагменти основно на територията на резерват „Торфено бранище” и м. Платото, в 

които доминират Molinia caerulea и Deschampsia caespitosa. Местообитанието е включено 

в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Крайречни високотревни съобщества в планините (Е5.572 Moesian tall herb 

communities) 

Този тип местообитание се отличава с висока едафична и въздушна влага, които се 

наблюдават най-често по бреговете на реките и потоците. Наклонът на терена може да 

варира от слаб до много стръмен. Растителността се отличава с високо проективно 

покритие, обикновено достигащо до 100% и много богат и разнообразен видов състав. 

Високотревните фитоценози в планините основно са локализирани в долния и в по-
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ниската част на горния субалпийски подпояс, граничейки с иглолистните гори, от които в 

тях навлизат много видове. Срещат се и в пояса на бука. В синтаксономично отношение 

растителността от разглежданата група се включва в клас Mulgedio-Aconitetea (Betulo-

Adenostyletea) и разред Adenostiletalia alliariae. Една част от високотревните ценози на 

Витоша са установени по бреговете на реките Янчовска и Бистришка, в съседство със 

смърчовите гори. Други участъци, заети от местообитанието, са формирани край потоци 

в субалпийския пояс на Витоша, във водосборните басейни на реките Драгалевска, 

Боянска и Владайска. Основни доминиращи видове са Cirsium appendiculatu, Angelica 

pancii, Heracleum verticillatum  и др. Местообитанието е включено в Червена книга на Р 

България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директива 92/43. 

ХРАСТАЛАЦИ И СЪОБЩЕСТВА НА НИСКИ ХРАСТЧЕТА 

Субалпийски съобщества на върби (F2.32163 Rhodopide willow brush) 

Характерните за това местообитание фитоценози са доминирани от ниски или 

шисоки олиготермни хигрофилни върби, които се развиват в торфища, мочурища, край 

потоци и реки. Емблематично за Витоша е разпространението на лапландската върба 

(Salix lapponum) в субалпийския пояс на планината (м. Платото), като това включва по-

голямата част от националната популация на съответния вид. В състава на ценозите от 

разглеждания тип местообитание участват значителен  брой видове, сред които с 

доминиращо значение са Salix lapponum, Deschampsia caespitosa, Potentilla erecta, 

Hypericum maculatum и др. На Витоша лапландската върба на места е придружавана от 

Salix waldsteiniana, която обикновено расте по края на групировките от лапландска върба. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Алпийски съобщества на синя боровинка (F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf 

[Vaccinium] wind heaths) 

Местообитанието включва фитоценозите на синята боровинка (Vaccinium 

uliginosum), които заемат обикновено скалисти участъци по билата в алпийския пояс с 

преобладаващо северна компонента. Изложени са на силни, предимно северозападни 

ветрове, които не позволяват задържането на снежната покривка през зимата. Почвите са 

плитки и скелетни. и остават сравнително влажни през вегетационния период. 

Фитоценозите на синята боровинка, включени в местообитанието, са едноетажни, със 

значително по-беден видов състав в сравнение със субалпийския вариант със същия 

едификатор и със високо участие на лишеи. Отнасят се към съюз Loiseleurio-Vaccinion. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Храсталаци от сибирска хвойна (F2.231 Mountain Juniperus nana scrub) 

Съобществата на сибирската хвойна заемат обширни територии в субалпийския 

пояс на всички високи планини в България, средно над 1500 м н.в. и при разнообразни 

характеристики на почвения субстрат. Повечето от тези съобщества са с вторичен 

произход и заемат места на изсечените в миналото масиви от клек или смърчови гори. 

Основният доминиращ вид е Juniperus sibirica, но в някои места като субдоминантни 

могат да участват различни видове боровинки (обикновено черната - Vaccinium myrtillus), 

Festuca valida, Sesleria comosa. Други характерни видове с по-ниско покритие са 

Deschampsia flexuosa, Avenula versicolor, Festuca airoides, Agrostis rupestris, Anthoxanthum 

odoratum, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Juncus trifidus, Bruckenthalia 

spiculifolia, Thymus spp. и др. Преобладаващата част от ценозите на сибирската хвойна, 

които се развиват върху силикатни скали с кисела реакция на почвата се отнасят към 

асоциациите Campanulo abietinae-Juniperetum sibiricae, Junipero-Bruckenthalietum, 

Festuco-Juniperetum sibiricae и Seslerio-Juniperetum sibiricae. Местообитанието е 
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включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория 

„потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Високопланински съобщества на мечо грозде /Arctostaphylos uva-ursi/ (F2.27. 

Alpide Arctostaphylos uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths) 

Съобществата на мечото грозде са с вторичен произход и заемат каменисти и 

скалисти в повечето случаи заравнени или слабо наклонени терени в планините между 

1000 и 2500 м н.в. Други характерни видове за местообитанието са Juniperus sibirica, 

Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Avenula versicolor, Deschampsia flexuosa, 

Festuca airoides, Chamaespartium sagittale и др. Асоциациите на мечото грозде върху 

силикат се отнасят към разред Vaccinio-Piceetalia. Местообитанието е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „застрашено”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Храсталаци от връшняк /Bruckenthalia spiculifolia/ (F2.261 Rhodopide 

Bruckenthalia heaths) 

Местообитанието се среща по слънчеви, сухи, скалисти и каменисти места, с 

разнообразен релеф и най-често до умерен наклон. Скалната основа е разнообразна, но 

почвите винаги са кисели, обикновено ерозирали в различна степен. Съобществата на 

връшняка са преобладаващо отворени, с проективно покритие между 65% и 80 %. В 

техния състав участват аркто-алпийски и циркумполярни видове, повечето от които са 

ксеромезофилни, олиготрофни, хелиофилни и ацидофилни. С променливо обилие се 

срещат различни храсти и храстчета като Chamaecytisus spp., Genista depressa, Juniperus 

sibirica, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea и др. Сред тревистите видове по-

често срещани са Deschampsia flexuosa, Bellardiochloa variegata (=Bellardiochloa 

violacea), Festuca airoides, F. nigrescens, Nardus stricta, Thymus spp. и др. За територията 

на ПП Витоша самостоятелните съобщества с доминиране на връшняка са с ограничено 

разпространение, по-често формират комплекси с други субалпийски ерикоидни 

съобщества като тези на сибирската хвойна, на боровинките и мечото грозде. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Планински съобщества на боровинки /Vaccinium spp./ (F2.2A2 Balkano-

Hellenic dwarf bilberry heaths) 

Това местообитание обединява фитоценози с едификатори трите вида боровинки – 

синя (Vaccinium uliginosum), черна (V. myrtillus) и червена (V. vitis-idaea), които в 

повечето случаи заемат места на опожарени в миналото дървесни или храстови ценози. 

Съобществата на боровинки се срещат върху силикатна скална основа и кисели почви 

главно в субалпийския пояс, въпреки че черната боровинка може да заема обширни 

територии и в разсветлени участъци на иглолистни гори. Синята и черната боровинка 

формират монодоминантни или смесени ценози, в които червената боровинка изпълнява 

съподчинена роля. Към този комплекс от видове на някои места се включва и мечото 

грозде (Arctostaphylos uva-ursi). Други видове, типични за местообитанието са Juniperus 

sibirica, Bruckenthalia spiculifolia, Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Agrostis 

capillaris, Calamagrostis arundinacea, Festuca nigrescens, F. airoides, Sesleria comosa, 

Nardus stricta, Poa media, Avenula versicolor, Antennaria dioica, Potentilla ternata, Thymus 

vandasii и др. Планинските съобщества на боровинки на Витоша се сртещат основно в 

субалпийския пояс в северния дял на планината, както и на разсветлени места в 

иглолистния пояс като подлес. В състава на описваните съобщества се срещат много 

редки и консервационно значими видове като Gentiana lutea, G. punctata, Lilium jankae и 

др. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 
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категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Храсталаци от клек /Pinus mugo/ (F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub) 

Местообитанието заема ограничена територия в северната част на природния парк, 

където има запазени малки групи от клек, за които се предполага че са остатък от клеков 

пояс в миналото. Най-компактни и добре запазени групи от клек са локализирани в 

района на х. Алеко. През последните години са проведени редица кампании за 

подпомагане на естественото възобновяване на вида чрез засаждане на нови индивиди в 

подходящи за целта местообитания. Видове, типични за ценозите на клека са Vaccinium 

myrtillus, Deschampsia flexuosa, Festuca nigrescens и др. Местообитанието е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Храсталаци от синя хвойна /Juniperus communis/ (F3.164 Sub-Mediterranean 

common juniper thickets) 

Местообитанието обединява фитоценозите на Juniperus communis от дъбовия до 

планинския пояс, а на места те достигат и до горната граница на гората и субалпийски 

пояс. Съобществата на синята хвойна на Витоша представляват  производна комплексна 

храстово-тревна растителност, възникнала в резултат на изсичането на коренни горски 

съобщества. В повечето случаи наклонът на терена е значителен. Разпространени са в 

южната част на планината, предимно по варовити склонове с южна компонента и плитки, 

скелетни почви, често с излаз на основна скала Фитоценозите на Juniperus communis имат 

двуетажна структура, като в тревния етаж най-често доминират видовете Festuca 

valesiaca, Agrostis spp., Nardus stricta, Bothriochloa ischaemum (=Dichanthium ischaemum), 

Chrysopogon gryllus, Eryngium campestre, Carlina vulgaris и др. От дървесните и храстови 

представители могат да се срещнат още Pinus sylvestris (на места индивидите на този вид 

могат са бъдат многочислени и да се определят като заплаха за местообитанието), P. 

nigra, Pirus pyraster, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Quercus spp., Ulmus minor, 

Fraxinus ornus, Rosa spp., Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 

Clematis vitaloba, Rubus caesius и др. Местообитанието е включено в Червена книга на Р 

България, том III Местообитания с категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 

на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

ГОРИ 

Крайречни гори от елши и планински ясен и планински галерии от бяла 

елша (G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus or 

Salix; G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland) 

Това местообитание обединява крайречни галерийни съобщества в ниския и 

средния планински пояс. В границите на ПП Витоша е разпространено главно по 

течението на реките Добри дол, Струма, Матница, Танчовица, Владайска, Боянска, 

Драгалевска, Стара, Янчовска, Бистришка, Куртова, Дълбоки дол. При по-малка 

надморска височина основният едификатор е черната елша (Alnus glutinosa), като бялата 

елша (Alnus incana) и планинския ясен (Fraxinus excelsior) може да играят роля на 

съдоминанти. Почвите са влажни до мокри, спорадично заливани, отцедливи и 

проветриви. В дървесния етаж участват още Salix fragilis, Salix alba, S. purpurea, S. 

triandra и др. Сред тревистите видове често срещани са Aegopodium podagraria, Crex 

remota, C. sylvatica, Cirsium appendiculatum, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Galium 

aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Scyrpus sylvaticus, 

Urtica dioica и др. В по-високите течения на реките типичният едификатор – бялата елша 

(Alnus incana), на много места е изчезнал вторично в резултат на антропогенна дейност. В 

дървесния етаж доминират Salix alba, S. caprea, S. purpurea, S. fragilis, S. triandra, а в 

някои места могат да участват още Abies alba, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus 
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sylvatica, Picea abies и др. Запазени ценози на Alnus incana се наблюдават само в средното 

течение на Куртова река. В храстовия етаж доминират видовете Corylus avellana, Populus 

tremula, Sambucus nigra, Ribes petraeum и др. На отделни места по течението на реките 

Матница, Струма и Куртова река се наблюдава и Alnus viridis. Голяма част от видовете, 

откривани в тревния етаж, са общи с по-ниско разположените крайречни гори на черна 

елша. Растителността от този тип се отнася към клас Populetae albae, разред Fraxinetalia, 

съюз Alnion incanae. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Тресавищни иглолистни гори и храсталаци (G3.E5 Nemoral peatmoss Picea 

woods)  

Местообитанието представлява интразонална група мочурищни и торфенисти 

фитоценози, при които доминиращи видове са иглолистни дървесни и храстови видове. 

Тяхното разпространение е в пряка връзка с наличието на високи подпочвени води и 

валежи. Почвите, върху които се развиват фитоценозите, са кисели и влажни. На Витоша 

това местообитание е представено с отделни малки ценози, които се намират в северната 

част на планината – района на м. Златните мостове, х. Кумата, х. Звездица и вр. Острец. 

Доминиращият вид в дървесния етаж е Picea abies, който формира нисък склоп и 

осигурява по-високо осветление за приземните растения. Високата влажност на субстрата 

е предпоставка за обилното развитие на торфени и горски зелени мъхове (Sphagnum spp., 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus 

triquetrusи др.). Обилието на цветни растения върху торфенистия субстрат е ограничено, 

като по-често срещани видове са Bruckenthalia spiculifolia, Potentilla erecta, Vaccinium 

myrtillus, Cirsium appendiculatum, Deschampsia caespitosa, Equisetum spp., Lysimachia 

nummularia и др. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Гори от смърч (G3.1E Southern European Picea abies forests) 

Местообитанието е разпространено във високия планински пояс, главно в 

северния дял на планината, върху кисели скали и почви и очертава горната граница на 

гората на Витоша. Образува два основни сравнително компактни масива в зоната – в 

резерват Бистришко бранище (източен) и във водосборния басейн на Владайска река 

(западен). В горната зона на разпространението си естествените гори от обикновен смърч 

са предимно монодоминантни, с ограничено участие на Abies alba, а на границата с 

безлесната зона в тях проникват единични индивиди или малки групи от Pinus mugo. В 

по-ниските части в дървесния етаж може да участва още Fagus sylvatica, Betula pendula, 

Populus tremula. Поради плътния склоп в смърчовите гори, в тях почти не се развива 

храстов. В тревния етаж участват с ниско обилие Calamagrostis arundinacea, Deschampsia 

flexuosa, Juniperus sibirica, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Myosotis sylvatica, Oxalis 

acetosella, Vaccinium myrtillus, V. viti-idaea, Campanula sparsa, Hieracium murorum gr., 

Homogyne alpina, Soldanella rhodopaea и др. Значима част от площта на местообитанието 

е засегната от ветровал и последвал каламитет на смърчовия корояд (Ips typographus), а в 

границата на резерват „Бистришко бранище” и от пожар, което обуславя нуждата от 

предприемане на мерки за възстановяване и превенция на бъдещи увреждания. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Ацидофилни гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ (G1.6921 Southeastern 

Moesian woodrush-beech forests) 
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Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени широколистно-

иглолистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica). Развиват се на 

срванително бедни, в някои случаи ерозирали кисели почви и заемат най-често стръмни 

склонове. В долната част на разпространение горите са монодоминантни букови и 

смесени широколистни със сравнително високо участие на Carpinus betulus и Quercus 

dalechampii, а на места и Betula pendula. На по-големи надморски височини обикновеният 

бук формира както чисти, така и смесени гори с Abies alba и Picea abies. Тревният етаж в 

съобществата, който е добре развит, включва Calamagrostis arundinacea, Deschampsia 

flexuosa, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Poa nemoralis, Milium effusum, Oxalis acetosella и 

др. На места участието на мъхове е значително. На територията на ПП Витоша това са 

по-често срещания тип букови гори. В синтаксономично отношение описаните букови 

съобщества се отнася към клас Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae и съюз Luzulo-

Fagion. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Неутрофилни букови гори (G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech 

forests) 

Към това местообитание се отнасят най-разпространените букови гори в България. 

Формират се при сравнително високи надморски височини (700-2000 м н.в.) в условията 

на типичен планински климат. Почвите са влажни, неутрални, слабо кисели или слабо 

алкални, богати на хранителни вещества. За ПП Витоша този тип букови гори имат по-

ограничено разпространение в сравнение с ацидофилните букови гори. При по-ниска 

надморска височина в дървесния етаж вземат участие още Acer heldreichii, A. 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Populus tremula, Sorbus aucuparia, докато в по-високите 

части на места се образуват смесени широколистно-иглолистни гори с Abies alba и Picea 

abies. Храстов етаж обикновено липсва. Най-чести доминанти в тревния хоризонт са 

Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Anemone nemorosa, Melica uniflora, Festuca drymeja, 

Sanicula europaea, Rubus hirtus, Aegopodium podagraria и др. В синтаксономично 

отношение неутрофилните букови гори се отнасят към съюз Asperulo-Fagion, разред 

Fagetalia sylvaticae и клас Querco-Fagetea. Местообитанието е включено в Червена книга 

на Р България, том III Местообитания с категория „потенциално застрашено”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Калцифилни гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ (G1.661 Middle European 

dry-slope limestone beech forests) 

Към това местообитание се отнасят ксеротермофилни гори, развиващи се върху 

варовити, често плитки почви. Основен дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica 

subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). В състава на дървесния етаж участват 

още Tilia tomentosa, T. cordata, Carpinus betulus и C. orientalis. Храстовият етаж е 

изграден от Acer campestre, Cornus mas, Fraxinus ornus и Ligustrum vulgare. В тревния 

етаж участват видове, характерни за термофилните дъбови гори от клас Quercetalia 

pubescenti-petraeae и съюз Quercion frainetto (Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger, 

Mycelis muralis, Physospermum cornubiense). Характерен белег е и участието на видове от 

сем. Orchidaceaе (Cephalanthera spp., Dactylorhiza cordigera, Epipactis spp., Neottia nidus-

avis, Orchis pallens). В синтаксономично отношение калцифилните гори от обикновен бук 

в ПП Витоша се отнасят към клас Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae, съюз 

Cephalanthero-Fagion и асоциация Tilio tomentosae-Fagetum sylvaticae. Термофилните 

букови гори в ПП Витоша са концентрирани в района на Боснешкия карст и между с. 

Ярлово и м. Ярема. Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „потенциално застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директива 92/43. 



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 

162 

Планински гори от габър /Carpinus betulus/ и горун /Quercus dalechampii/ 

(G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests) 

Смесени или монодоминантни гори на обикновен габър (Carpinus betulus) и 

обикновен горун (Quercus dalechampii). В част от тях съществено участие има и 

обикновеният бук (Fagus sylvatica). Почвите са неутрални до слабо кисели, богати на 

хранителни вещества, влажни до свежи. В дървесния етаж освен доминиращият вид 

участват още Acer campestre, A. hyrcanum, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Cerasus avium 

(=Prunus avium), Tilia cordata, T. platyphyllos, Sorbus torminalis, рядко Quercus cerris и Q. 

frainetto. В храстовия етаж най-често се срещат Corylus avellana, Cornus mas, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, а в тревния – Melica uniflora, Festuca heterophylla, 

Brachypodium sylvaticum, Dentaria bulbifera, Galium odoratum и др. Описаните ценози се 

отнасят към клас Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae и съюзи Fagion и Carpinion 

betuli. Местообитанието заема територии по цялата периферия на природния парк с някои 

изключения в околностите на селата Бистрица, Железница и Рударци. То е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „потенциално 

застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Пионерни горски съобщества (G1.923 Montane [Populus tremula] stands, G1.918 

Eurasian boreal Betula woods; G1.A2 Non-riverine [Fraxinus] woodland, G5.71 Coppice) 

Пионерните горски съобщества се срещат главно в буковия планински пояс на 

територията на ПП Витоша. Те се формират на освободени в резултат на природни 

нарушения или антропогенна дейност територии. Заемат ограничени площи и 

представляват сукцесионен стадий от възстановяването на първичната горска 

растителност на буковите и габъровите гори. В състава на тези ценози участват основно 

видовете Populus tremula, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer 

platanoides, A. campestre, Tilia cordata. 

Мизийски смесени гори на склонове и планински клисури (G1.A462 Moesian 

ravine and slope forests) 

Местообитанието е представено от сенчести и влажни смесени първични или 

вторични широколистни гори с богат видове състав, в който участват Acer spp., Tilia spp. 

и Fraxinus spp. В тревния етаж се откриват видове, характерни за буковите гори. С най-

висока срещаемост са Allium ursinum, Dryopteris spp., Galium aparine, Geranium 

roberthianum, Geum urbanum, Mercurialis perennis, Phyllitis scolopendrium, Polystichum 

setiferum, Urtica dioica и др. В ПП Витоша този тип гори са с ограничено разпространение 

в северния дял на планината между Тихия кът и Копитото, а в южния дял – в подножието 

на вр. Круша и по северния бряг на река Острица. Местообитанието се отнася основно 

към подтип хигрофилни гори по долини и склонове, доминирани главно от явор (Acer 

pseudoplatanus) и отнасящи се към подсъюз Lunario-Acerenion на съюз Tilio-Acerion. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Мизийски гори от космат дъб /Quercus pubescens/ (G1.7372 Moesian white oak 

woods) 

Местообитанието се свързва с разредени, ксеротермни дъбови гори, доминирани 

от космат дъб (Quercus pubescens) върху варовикова основа. Почвите са сухи, 

сравнително бедни и с различна степен на ерозия и разкритие на основната скала. В 

съобществата на косматия дъб има много открити терени. Поради засиленото 

антропогенно влияние в исторически план тези гори са фрагментарни и често имат 

храсталачен облик. В дървесния етаж освен Quercus pubescens се срещат още Acer 

campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. virgiliana. Храстовият етаж е 

богат на видове – Cotinus coggygria, Cornus mas, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 

Rhamnus catharticus, Paliurus spina-christi, Carpinus orientalis и др. Често срещани 
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тревисти видове са Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Festuca heterophylla, 

Buglossoides purpurocaerulea, Helleborus odorus, Lathyrus niger, Tanacetum corymbosum, 

Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre и др. На територията на ПП Витоша 

местообитанието е разпространено в южния дял на планината в Боснешкия карстов 

район, както и в района на м. Бел кладенец между селата Ярлово и Ярема. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Мизийски смесени термофилни дъбови гори (G1.768 Moesio-Danubian 

thermophilous oak forests) 

Местообитанието включва ксеротермни и мезоксеротермни дъбови гори, заемащи 

хълмисти, предпланински и нископланински терени до около 800 (1000) м н.в. Почвите 

са сравнително богати и дълбоки, обикновено сухи. Тези гори най-често са смесени, с 

издънков характер. На повечето места доминира благуна (Quercus frainetto), докато в 

други се наблюдават смесени съобщества с цера (Quercus cerris), а при по-голяма 

надморска височина и с горуна (Quercus dalechampii). Други видове, участващи в 

дървесния етаж са Acer campestre, Fraxinus ornus, Sorbus domestica, S. torminalis. По-често 

срещани храстови представители са Crataegus monogyna, Cornus mas, C. sanguinea, 

Euonymus verrucosus, E. europaeus, Rosa canina, Prunus spinosa, Paliurus spina-christi. В 

тревния етаж преобладават видове, характерни за ксеротермните дъбови гори. Описаните 

дъбови съобщества се отнасят към съюз Quercion frainetto и асоциация Quercetum 

frainetto-cerris moesiacum. На територията на ПП Витоша местообитанието се среща по 

северозападните склонове на Витоша, а също и в най-южната част на зоната в Петруския 

дял на планината. То е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „застрашено”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Горски култури от екзотични дъбове (G1.C2 Deciduous exotic oak plantations) 

Местообитанието е антропогенно създадено на мястото на естетвени 

широколистни гори. Представено е ограничено в ПП Витоша от изкуствени насаждения 

на червен американски дъб (Quercus rubra). 

Горски култури от бяла акация (G1.C3 False acacia ([Robinia]) plantations) 

Плантации на бяла акация (Robinia pseudacacia), създадени на мястото на 

естетвени широколистни гори. 

Горски култури от други широколистни дървета (G1.C4 Other broadleaved 

deciduous plantations) 

Местообитанието е представено от разнообразни горски култури от местни 

широколистни видове като бреза, дребнолистна липа, обикновен явор, зимен дъб, 

планински ясен. 

Горски култури от обикновена ела и обикновен смърч (G3.F11 Native fir, 

spruce, larch, cedar plantations) 

Културите от смърч и ела са създавани на мястото на невъзобновени след сечи 

букови гори. На места се развива втори етаж от обикновен бук. В приземната покривка 

най-често се срещат Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Moehringia trinervа и др. 

Горски култури от бял бор, черен бор и бяла мура (G3.F12 Native pine 

plantations) 

Иглолистните култури от бял и черен бор, заемат най-голяма площ сред 

изкуствените горски насаждения на територията на ПП Витоша. Създавани са както за 

усвояване на голи площи с противоерозионна цел, така и за подобряване на качествената 

структура на горите чрез реконструкция. Освен черен бор (Pinus nigra) и бял бор (Pinus 

sylvestris), в състава на културите участват и видове от естествената растителност – Fagus 

sylvatica, Quercus dalechampii, Q. cerris, Picea abies и храстови видове – Corylus avellana, 

Cornus mas, C. sanguinea, Carpinus orientalis, Rosa canina, Crataegus monogyna, Rubus 
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caesius, Sambucus nigra, Fraxinus ornus. В тревния състав участват видовете: Аremonia 

agrymonoides, Astragalos glycyphyllus, Brachypodium pinnatum, Festuca heterophylla, 

Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata, Dorycniumum herbaceum, Euphorbia amygdaloides, 

Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Lychnis coronaria, Luzula luzuloides, Muscari 

bothryoides, Mycelis muralis, Digitalis lanata и др. 

Горски култури от чуждоземни иглолистни видове (G3.F2 Exotic conifer 

plantations) 

На територията на ПП Витоша местообитанието е представено основно от култури 

от дуглазка (Pseudotsuga menziesii) и в много ограничена степен от лиственица (Larix 

decidua) и кедър (Cedrus sp.). 

ПЕЩЕРИ И СКАЛНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Привходни части на пещери (H1.2 Cave interiors) 

Местообитанието, което е свързано с множество пещери в южната карстова част 

на Витоша, притежава характеристиките на екотонна зона между надземната среда и 

типичната подземна среда, лишена от слънчево осветяване и фотосинтезиращи 

организми. То е включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с 

категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Планински силикатни сипеи (H2.31 Alpine siliceous screes) 

Местообитанието включва повече или по-малко подвижни силикатни сипеи със 

силно вариращи по размери скални късове във високопланинския пояс. Растителността 

обикновено е оскъдна, характеризира се с беден видов състав и се отнася към разред 

Androsacetalia alpinae. На много места, където е локализирано това местообитание в ПП 

Витоша, тя дори липсва изцяло. Микрогрупировките често имат характер на отделни 

туфи, закрепени на места със стабилизиран субстрат. Местообитанието е включено в 

Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Силикатни скали с хазмофитна растителност (H3.152 Carpatho-Balkano-

Rhodopide campion siliceous cliffs) 

Местообитанието включва отвесни или с голям наклон силикатни скални стени и 

пукнатини по тях, които предлагат сурови условия за развитие както на растенията, така 

и на останалите организми, които живеят там. Проективното покритие на растителността 

обикновено е изключително ниско, представено от отделни индивиди или малки групи. В 

пукнатините се развиват предимно мъхове, хазмофитни треви и видове от околните 

тревни и храстови съобщества. Местообитанието има много ограничено разпространение 

на територията на ПП Витоша, предимно в северната част. То е включено в Червена 

книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на 

ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

Силикатни стръмни скали с лишейна растителност (H3.1B Bare siliceous 

inland cliffs) 

Местообитанието е представено от открити скални повърхности, върху които се 

развива лишейна растителност като един от първите пионерни стадии във формирането 

на растителна покривка. То е включено в Червена книга на Р България, том III 

Местообитания с категория „уязвимо”, в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директива 92/43. 

Варовикови скали с хазмофитна растителност (H3.2A1 Helleno-Balkanic 

calcicolous chasmophyte communities) 

Местообитанието включва растителността в пукнатините на голите, често отвесни 

варовикови скали в предпланините и планините. Растителността е представена от 

отделни индивиди или малки групи от растения, които се развиват в скалните пукнатини 

най-често на голямо разстояние помежду си. В ПП Витоша местообитанието се среща в 
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южната част на планината, по варовитите склонове над долината на река Струма. То е 

включено в Червена книга на Р България, том III Местообитания с категория „уязвимо”, в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директива 92/43. 

АНТРОПОГЕННИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Пътеки и временни складове (H5.61 Unsurfaced pathways) 

Това местообитание включва утъпкани или периодично утъпквани територии без 

растителност или със слабо развита растителна покривка: пътеки, места за отдих и 

почивка,  временни горски складове, нестабилизирани паркинги и др. 

Култивирани територии с паркове и градини (I2 Cultivated areas of gardens 

and parks) 

В ПП Витоша към това местообитание се отнасят дворове и градини, както и 

територията на Дендрариума. 

Урбанизирани територии с дворни места (J2 Low density buildings) 

Към местообитанието се включват урбанизираните територии в ПП Витоша, които 

са основно землището на с. Чуйпетлово и част от землището на с. Боснек.  

Пътища (J4.2 Road networks) 

Към местообитанието се отнасят асфалтирани пътища и стабилизирани горски 

пътища. 

Основният извод, който може да бъде направен във връзка с представения преглед 

на растителните съобщетва в ПП Витоша, е че въпреки относително добре запазената им 

структура и функция, почти всички са повлияни в различна степен от човешката дейност. 

Това влияние се изразява както в историческото участието на човека при формирането на 

съвременния облик на растителността на планината, така и в активното усвояване на 

богатите водни ресурси, застрояването в периферията на парка и високото туристическо 

натоварване поради непосредствената близост със Столицата в настоящ план. Към 

естествените фактори, влияещи върху растителността, може да се посочат различни 

сукцесионни процеси, природни нарушения (ветровали, снеговали, лавини, каламитети 

на насекоми, ерозионни процеси и др.), както и глобалните промени в климата, за които 

има данни през последните години.  

 

 Екологичен статус на различните типове растителни съобщества 

Като приоритетни местообитания съгласно Приложение 1 към Директива 

92/43/ЕЕС и Приложение 1 на ЗБР, в стандартния формуляр на ЗЗ „Витоша” 

(BG0000113) са включени 8 местообитания: 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

6110* Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

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

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91D0* Мочурни гори 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

Местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), посочено в стандартния 

формуляр, е определено погрешно като приоритетно. То не отговаря на дефиницята от 

Чл. 1 (г) на Директива 92/43 и не фигурира в Приложение 1 на същата директива. Поради 

това актуалният брой приоритетни местообитания следва да се приеме за 7, като се 

изключи посоченото по-горе местообитание. Всички естествени и полуестествени 
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местообитания, срещащи се в ПП Витоша, които фигурират в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директива 92/43, присъстват и в Червената книга на Р България, том 3 – 

Природни местообитания (Таблица 1). 

 

 В резултат на проведеното картиране на природните местообитания от 

Приложение 1 на Директива 92/43 и Приложение 1 на ЗБР по проект "Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – 

Фаза I” за територията на ПП Витоша е установено разпространението, площта и 

състоянието на 32 местообитания. Тяхната обща площ възлиза на 16448,55 ха, което се 

равнява на 60% от територията на ПП Витоша. Съгласно стандартния формуляр за ЗЗ 

Витоша (BG0000113), природните местообитания в зоната за 31. От тях 2 местообитания 

не са установени при проведеното картиране и е необходимо да отпаднат от списъка в 

стандартния формуляр при следващата негова актуализация. Това са местообитания 

91BA Мизийски гори от обикновена ела и 91WO Мизийски букови гори. В процеса на 

картиране са установени 3 нови за територията на Витоша местообитания – 3150 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс и 6520 Планински сенокосни ливади. Приоритетните местообитания съгласно Чл.1 

(г) на Директива 92/43 са 7. Природните местообитания от значение за общността на 

Витоша съответстват на 45 категории местообитания, включени в Червена книга на Р 

България, том III Местообитания, от които 13 застрашени, 21 уязвими и 11 потенциално 

застрашени.  

 

Екосистеми и биотопи в резерват „Торфено бранище“: 

1) Водни и мочурни екосистеми 

Дистрофни езера 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 3160 Естествени дистрофни езера 

EUNIS: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools 

PAL.CLASS.: 22.14 

Планински торфени блата 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 7140 Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища 

EUNIS: D2.3I - Balkanic quaking bogs  

PAL.CLASS.: 54.5 

 

2) Естествени и полуестествени тревни екосистеми 

Ацидофилни субалпийски тревни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6150 Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества 

EUNIS: Е4.32 Oroboreal acidocline grassland 

PAL.CLASS.: 36.324, 36.3941, 36.39421, 36.3943, 363944, 36.3945 

Хигромезофитни ливадни и високотревни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, 

торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

EUNIS: E3.51 Molinia caerulea meadows and related communities 

PAL.CLASS.: 37.31 

 

3) Храстови екосистеми 

Субарктични храсталаци 

Субарктични храстови съобщества на върби (фрагменти) 
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Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4080 Субарктични храсталаци от Salix 

spp. 

EUNIS: F2.32163 Rhodopide willow brush 

PAL.CLASS.: 31.622 

Високопланински храсталаци 

Високопланински ерикоидни храстови съобщества 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

EUNIS: F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf [Vaccinium] wind heaths; F2.231 Mountain 

Juniperus nana scrub; F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths; F2.27. Alpide Arctostaphylos 

uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths; F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths; 

F2.2B2 Balkano-Rhodopide Chamaecytisus absinthioides heaths 

PAL.CLASS.: 31.4 

Високопланински съобщества на клек 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

EUNIS: F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub  

PAL.CLASS.: 31.5 

 

4) Горски екосистеми 

Естествени и полуестествени горски екосистеми 

Хигромезофилни, мезофилни и ксеромезофилни екосистеми 

Мезофилни и ксеромезофилни екосистеми на иглолистни 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

EUNIS: G3.1E Southern European Picea abies forests  

PAL.CLASS.: 42.21 до 42.23, 42.24 

MCPFE: 3.2. Субалпийски и планински смърчови гори, планински смесени смърчово-

елови гори (Subalpine and mountainous spruce and 

mountainous mixed spruce-Silver fir -forest) 

 

5) Хазмофитни екосистеми 

Сипейни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс 

EUNIS: H2.31 Alpine siliceous screes, EUNIS: H5.37 Boulder fields  

PAL.CLASS.: 61.1 

 

Екосистеми и биотопи в биосферен резерват „Бистришко бранище“: 

1) Водни и мочурни екосистеми 

Планински торфени блата 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 7140 Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища 

EUNIS: D2.3I - Balkanic quaking bogs  

PAL.CLASS.: 54.5 

 

2) Естествени и полуестествени тревни екосистеми 

Ацидофилни субалпийски тревни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6150 Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества 

EUNIS: Е4.32 Oroboreal acidocline grassland 
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PAL.CLASS.: 36.324, 36.3941, 36.39421, 36.3943, 363944, 36.3945 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6230* Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините 

EUNIS: Е4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities  

PAL.CLASS.: 36.31 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 

съобщества 

EUNIS: Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland 

PAL.CLASS.: 36.391 до 36.393 

 

3) Храстови екосистеми 

Високопланински храсталаци 

Високопланински ерикоидни храстови съобщества 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

EUNIS: F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf [Vaccinium] wind heaths; F2.231 Mountain 

Juniperus nana scrub; F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths; F2.27. Alpide Arctostaphylos 

uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths; F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths; 

F2.2B2 Balkano-Rhodopide Chamaecytisus absinthioides heaths 

PAL.CLASS.: 31.4 

Високопланински съобщества на клек 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

EUNIS: F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub  

PAL.CLASS.: 31.5 

4) Горски екосистеми 

Естествени и полуестествени горски екосистеми 

Хигромезофилни, мезофилни и ксеромезофилни екосистеми 

Мезофилни и ксеромезофилни екосистеми на иглолистни 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

EUNIS: G3.1E Southern European Picea abies forests  

PAL.CLASS.: 42.21 до 42.23, 42.24 

MCPFE: 3.2. Субалпийски и планински смърчови гори, планински смесени смърчово-

елови гори (Subalpine and mountainous spruce and 

mountainous mixed spruce-Silver fir -forest) 

Мезофилни и ксеромезофилни букови екосистеми  

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

EUNIS: G1.6921 Southeastern Moesian woodrush-beech forests 

PAL.CLASS.: 41.11; 41.19 

MCPFE: 7.6. Мизийски планински букови гори (Moesian mountainous beech forest) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9130 Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum 

EUNIS: G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests 

PAL.CLASS.: 41.13; 41.19 

MCPFE: 7.6. Мизийски планински букови гори (Moesian mountainous beech forest) 

 

5) Хазмофитни екосистеми 

Сипейни екосистеми 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс 
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EUNIS: H2.31 Alpine siliceous screes, EUNIS: H5.37 Boulder fields  

PAL.CLASS.: 61.1 

 

1.12.1. Класификация на природните местообитания по EUNIS (Европейска 

информационна система за природата) 

 

C : Inland surface waters 

C1 : Surface standing waters 

C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 

C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools 

D : Mires, bogs and fens 

D2 : Valley mires, poor fens and transition mires 

D2.3 : Transition mires and quaking bogs 

D2.3I - Balkanic quaking bogs  

E : Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens 

E1 : Dry grasslands 

E1.1 : Inland sand and rock with open vegetation 

E1.111 Middle European stone crop swards 

E1.2 : Perennial calcareous grassland and basic steppes 

E1.21 Helleno-Balkanic [Satureja montana] steppes 

E1.222 Moesio-Carpathian steppes 

E1.234 Moesio-Carpathian meadow steppes 

E1.4 Mediterranean tall-grass and Artemisia steppes 

E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes 

E2 : Mesic grasslands 

E2.2 Low and medium altitude hay meadows 

E2.252 Moeso-Thracian hay meadows 

E2.3 : Mountain hay meadows 

E2.33 Balkan mountain hay meadows 

E3 : Seasonally wet and wet grasslands 

E3.5 : Moist or wet oligotrophic grassland 

E3.51 Molinia caerulea meadows and related communities 

E4 : Alpine and subalpine grasslands 

E4.3 : Acid alpine and subalpine grassland 

Е4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities  

Е4.32 Oroboreal acidocline grassland 

Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland 

E5 : Woodland fringes and clearings and tall forb stands 

                             E5.5 : Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands 

                Е5.572 Moesian tall herb communities 

                      F : Heathland, scrub and tundra 

     F2 : Arctic, alpine and subalpine scrub 

   F2.2 : Evergreen alpine and subalpine heath and scrub 

F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf [Vaccinium] wind heaths 

F2.231 Mountain Juniperus nana scrub 

F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths 

F2.27. Alpide Arctostaphylos uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths 

F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths 

F2.3 : Subalpine deciduous scrub 

F2.32163 Rhodopide willow brush 
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F2.4 : Conifer scrub close to the tree limit 

F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub 

F3 : Temperate and mediterranean-montane scrub 

F3.1 : Temperate thickets and scrub  

F3.164 Sub-Mediterranean common juniper thickets 

G : Woodland, forest and other wooded land 

G1 : Broadleaved deciduous woodland 

G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus or Salix;  

G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland 

G1.6 : Fagus woodland 

G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests 

G1.6921 Southeastern Moesian woodrush-beech forests 

G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests 

G1.7 : Thermophilous deciduous woodland 

G1.7372 Moesian white oak woods 

G1.768 Moesio-Danubian thermophilous oak forests 

G1.9 : Non-riverine woodland with Betula, Populus tremula or Sorbus aucuparia 

G1.918 Eurasian boreal Betula woods 

G1.923 Montane [Populus tremula] stands 

G1.A : Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related 

woodland 

G1.A2 Non-riverine [Fraxinus] woodland 

G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests 

G1.A462 : Moesian ravine and slope forests 

G1.C : Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations 

G1.C2 Deciduous exotic oak plantations 

G1.C3 False acacia ([Robinia]) plantations 

G1.C4 Other broadleaved deciduous plantations 

G3 : Coniferous woodland 

G3.1 : Abies and Picea woodland 

G3.1E Southern European Picea abies forests 

G3.E : Nemoral bog conifer woodland 

G3.E5 Nemoral peatmoss Picea woods  

G3.F : Highly artificial coniferous plantations 

G3.F11 Native fir, spruce, larch, cedar plantations 

G3.F12 Native pine plantations 

G3.F2 Exotic conifer plantations 

G5 : Lines of trees, small anthropogenic woodlands, recently felled woodland, early-stage 

woodland and coppice 

G5.7 : Coppice and early-stage plantations 

G5.71 Coppice 

H : Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats 

H1 : Terrestrial underground caves, cave systems, passages and waterbodies 

H1.2 Cave interiors 

H2 : Screes 

H2.3 : Temperate-montane acid siliceous screes 

H2.31 Alpine siliceous screes 

H3 : Inland cliffs, rock pavements and outcrops 

H3.1 : Acid siliceous inland cliffs 

H3.152 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous cliffs 
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H3.1B Bare siliceous inland cliffs 

H3.2 : Basic and ultra-basic inland cliffs 

H3.2A1 : Helleno-Balkanic calcicolous chasmophyte communities 

H5 : Miscellaneous inland habitats with very sparse or no vegetation 

H5.3 : Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from 

recent ice activity 

H5.37 Boulder fields  

H5.6 : Trampled areas 

H5.61 Unsurfaced pathways 

I : Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats 

I2 Cultivated areas of gardens and parks 

J : Constructed, industrial and other artificial habitats 

J2 Low density buildings 

J4 : Transport networks and other constructed hard-surfaced areas 

J4.2 Road networks 

 

Определяне на два височинни трансекта /по северни и южни склонове/, по които 

детайлно се отразяват/отчитат във височина природните местообитания. 

Координати на трансектите. 

Изследванията на промените в растителната покривка, които настъпват в 

отговор на измемения в климата, са сложни, комплексни, интердисциплинарни и изискват 

наличието на голямо количество еднотипни данни за различни абиотични и биотични 

показатели, обхващащи продължителни периоди от време. Показатели, които при 

определени условия могат да се свържат с промените в климата, са промяната във видовия 

състав и обилието на видовете в съобществата. В Таблица №29 са представени 

пространствени данни за отчетните площадки, използвани за комплексния мониторинг на 

растителните съобщества и природни местообитания в ПП „Витоша”, които е удачно да 

бъдат използвани и за отчитане на параметри, свързани с отговора на растителността към 

промените в климата. 

 

Таблица №29: Отчетни площадки за мониторинг на промените, настъпващи в 

растителната покривка в ПП „Витоша” под влияние на климатичните промени 

Местообитание Местност 
Пробна 
площ 

N E 

4060 Алпийски и бореални съобщества от 
ниски храстчета 

Местност 
„Конярника” 

M-4060-1 42.588250 23.246460 

4060 Алпийски и бореални съобщества от 
ниски храстчета 

Местност „Платото” M-4060-2 42.599400 23.281040 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo Местност „Платото” M-4070 42.586450 23.288270 
4080 Субарктични храсталаци от Salix 
spp. 

Местност „Платото” M-4080 42.586190 23.288660 

5130 Съобщества от Juniperus communis 
върху варовик 

Местност „Смильо” M-5130 42.495470 23.249370 

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

Местност „Голямата 
могила”, източно от 
с. Боснек 

М-6110 42.49257 23.19186 

6150 Алпийски и бореални тревни 
съобщества върху силикатни терени 

Под връх Малък 
резен 

M-6150 42.577440 23.285700 

6210 Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia) 

Местност „Голямата 
могила”, източно от 
с. Боснек 

М-6210-1 42.50019 23.18336 

6210 Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia) 

Местност Кръста – 
преди с. Боснек 

M-6210-2 42.498320 23.172370 

6230* Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен в 

Местност „Платото” M-6230-1 42.589270 23.285250 
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Местообитание Местност 
Пробна 
площ 

N E 

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

Местност „Платото” M-6230-2 42.601180 23.282040 

62A0 Източни субсредиземноморски сухи 
тревни съобщества 

Местност „Голямата 
могила”, източно от 
с. Боснек 

М-62А0 42.49257 23.19186 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 

Местност „Платото” M-62D0 42.604770 23.274930 

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

Местност „Платото” М-6410 42.589360 23.285160 

6510 Низинни сенокосни ливади Край с. Чуйпетлово М-6510 42.513870 23.240520 

6520 Планински сенокосни ливади 
Местност „Марочки 
кошари”, източно от 
с. Чуйпетлово 

М-7140-1 42.586700 23.246710 

7140 Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища 

Местност 
„Конярника” 

М-7140-1 42.586700 23.246710 

7140 Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища 

Местност „Платото” М-7140-2 42.597200 23.281990 

7140 Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища 

Изворите на р. 
Матница 

М-7140-3 42.557479 23.244265 

8110 Cиликатни сипеи от планинския до 
снежния пояс 

Местност „Платото” М-8110 42.595030 23.274880 

8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 

Местност: „Кръста 
при” с. Боснек 

М-8210 42.496500 23.171310 

8220 Хазмофитна растителност по 
силикатни скални склонове 

Връх Ушите М-8220 42.605370 23.274510 

8230 Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo-albi – Vernicion 
dillenii 

Местност 
„Копитото” 

М-8230 42.637310 23.242490 

9110 Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum 

Покрай пътя за х. 
Алеко 

М-9110-1 42.608350 23.298210 

9110 Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum 

Драгалевски 
манастир 

М-9110-2 42.621510 23.295250 

9130 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
Заслон-Винарна 
„Бай Кръстьо” 

М-9130-1 42.604820 23.301070 

9130 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
В околностите на  
Драгалевски 
манастир 

М-9130-2 42.621610 23.294290 

9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion) 

Източно от с. Боснек М-9150 42.503580 23.208500 

9170 Дъбово-габърови гори от типа 
Galio-Carpinetum 

В околностите на  
Драгалевски 
манастир 

М-9170 42.622200 23.293400 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-
Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

Боянски водопад М-9180 42.630630 23.254120 

91D0* Мочурни гори 

Местност 
„Конярника”, 
северозападна част 
на торфището 

М-91D0 42.586810 23.245400 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Източно от с. 
Кладница, р. 
Танчовица 

М-91E0 42.554970 23.193080 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 
Местност „Кръста”, 
до с. Боснек 

М-91H0 42.496350 23.172830 

91MO Балкано-панонски церово-
горунови гори 

Местност „Тихия 
кът” 

М-91M0 42.638000 23.219260 

9410 Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-
Piceetea) 

Местност 
„Офелиите” 

М-9410-1 42.597540 23.237290 

9410 Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-
Piceetea) 

Р „Бистишко 
бранище” 

М-9410-1 42.578910 23.300790 
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Местообитание Местност 
Пробна 
площ 

N E 

9410 Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-
Piceetea) 

Местност 
„Романски” 

М-9410-2 42.588570 23.303950 

Източник на информация: Отчетни площадки за комплексен мониторинг на растителните съобщества и 
природните месообитания в ПП „Витоша“, ДПП „Витоша“. 
 
 

1.12.2. Типовете природни местообитания, съгласно Приложение 1 на ЗБР 

 

В резултат на реализирането на проект "Картиране и определяне на 

природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза I” е получена 

актуална информация за разпространението и състоянието на природните местообитания 

от Приложение 1 на ЗБР на територията на ПП „Витоша“. Общият брой на тези 

местообитания е 32 като те не покриват изцяло територията на парка. Причина за това е 

значителния дял в състава на растителността на горски култури, които заемат местата на 

изсечени в миналото естествени широколистни и иглолистни гори, както и ограничени 

територии, включени в поземления фонд. Природните местообитания от Приложение 1 на 

ЗБР на територията на ПП Витоша са следните: 

 

Таблица №30: Списък „Природни местообитания в ПП „Витоша“ 
Код Приоритет Наименование на местообитанието съгласно Приложение №1 на ЗБР 
3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 
3160  Естествени дистрофни езера 
4060  Алпийски и бореални ерикоидни сьобщества 
4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo 
4080  Субарктични храсталаци от Salix spp. 
5130  Съобщества на Juniperus communis върху варовик 
6110 * Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
6150  Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 

6210 
 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (* важни местообитания за орхидеи) 
6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 
62А0  Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
62D0  Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 
6410  Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

6430 
 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс 
6510  Низинни сенокосни ливади 
6520  Планински сенокосни ливади 
7140  Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
8110  Cиликатни сипеи от планинския до снежния пояс 
8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
8220  Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 

8230 
 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
8310  Неблагоустроени пещери 
9110  Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
9130  Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
9150  Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
9170  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
91D0 * Мочурни гори 

91Е0 
* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
91M0  Балкано-Панонски церово-горунови гори 
9410  Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

Източник на информация: Проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I”. 
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1.12.3. Баланс по природни местообитания – процентно покритие спрямо площта на 

парка, приоритетност за опазване и национално покритие    

  

Екологичната информация се отнася за природните местообитания от Приложение 

I на Директива 92/43/ЕЕС разпространени на територията на ПП „Витоша”. Тази таблица 

е изготвена съгласно изискването на т. 1.12.3. от Заданието за разработване АПУ на ПП 

„Витоша“ за периода 2015-2024 г.  Екологичната информация е изготвена съгласно 

критериите на Решение за изпълнение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА от 11 

юли 2011 г. относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 

2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892), (2011/484/ЕС). 
Представен е баланс на природните местообитания спрямо територията на парка 

заедно с резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”. Баланса на типовете 

природни местообитания в ПП Витоша съдържа код на местообитаниетто съгласно 

Приложение 1 на ЗБР, площно покритие, процентно покритие спрямо общата площ парка 

(заедно с резерватите), тяхната степен на представителност (типичност), националната 

територия на съответното природно местообитание и процент на покритие спрямо 

националната му територия.  

 

1. Площ на природно местообитание – съгласно Стандартен формуляр по НАТУРА 

2000 от 25.03.2013 г.  

2. Площ на ПП Витоша заедно с резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено 

бранище” – 27063.90 ха. 

3. Представителност (типичност) - типът местообитание е клaсиран по методът на „най-

добра експертна оценка“: 

A : отлична представителност,  

B : добра представителност,  

C : значителна представителност,  

D : незначително наличие.  

Приоритетни за опазване типовете природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО в 

Таблиците са означени със знак (*) 

4. Знакът "*" в колона 7 отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание. 

 

По Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природните местообитания и видове – фаза 1” са определени и картирани природните 

местообитания на територията на парка вкл. и територията на резерватите Бистришко 

бранище и Торфено бранище. По този проект са установени 32 бр. пиродни местообит.,  

от които 8 бр. са в благоприятно състояние, 23 бр. са в неблагоприятно-незадоволително 

състояние и 1 бр. (природно местообитание с код 9410) в неблагоприятно -лошо 

състояние. 

При проучване на картите за природни местообитания на територията на ПП 

„Витоша” по Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природните местообитания и видове – фаза 1” се установи, че те са изработени на базата 

на цифров модел за горските територии от 1999г. Цифровите модели за горските 

територии на ПП „Витоша” са актуализирани през 2008г. при изработването на ЛУП за 

ДГС София и през 2009г. при изработването на ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, но 

въпреки наличието на тези цифрови модели не са използвани при картирането в фаза I 

през 2011-2013г. Съгласно изискванията на Задание за актуализация на План за 

управление на ПП „Витоша” моделите от 2008 и 2009г. за горските територии са основа 

за актуализация на План’2. Контурите на природните местообитания от картирането – 
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фаза I (за горските територии) на места не съвпадат с контура им от моделите от 2008 и 

2009г., което не позволява да се правят анализи и оценки. 

При нанасяне на всички природните местообитания от фаза I върху картата ПП 

„Витоша” се установява, че на много места в картата има „бели петна”, т.е. липсва 

информация за природни местообитания. Значителна площ (стотици хектари) от тези 

„бели петна” в ПП „Витоша” представляват категорично природни местообитания с 

кодове 4060, 8110, 6150 и др. Следва да се отбележи, че подобни „бели петна” 

съществуват и в териториите на резерватите Бистришко бранище и Торфено бранище. 

Тези  петна са заети от природни местообитания, но са пропуснати при картирането в – 

фаза 1. 

 

През 2005г. сдружение „Еко Арк” издава Пътеводител с карта на природни 

местообитания от значение за Европейска Общност – „Карта на хабитатите по Натура 

2000 в Природен парк Витоша в М 1: 40 000. Тази карта е разработена на базата на 

цифров модел за горските територии от 1999г. и е била актуална за времето си. В нея са 

представени 27 бр. природни местообитания, но в текста на Пътеводителя не се съдържат 

данни за размера на площите на природните местообитания в ПП „Витоша”.     
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Таблица №31: Баланс по природни местообитания 

№ 
Тип местообитание 

Площ, в ха 

Процент на 
покритие 

спрямо 
общата 
площ на 
Парка 

Степен на 
представи 

телност 

Приоритетн
ост за 

опазване 
(*) 

Национална 
територия, в ха 
към 08.11.2013г. 

Процент на 
покритие 

спрямо 
национална 
територия 

Код Наименование 
 

 
 

   A, B, C, D 

1 3150 
Естествени еутрофни  езера с растителност от 

типа Magnopotamion или Hydrocharition 0.40 0.01  
 

11000.000 0.01 

2 3160 Естествени дистрофни езера 
0.68 0.01 

 
С 

 
150.000 0.45 

3 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
1831.11 6.76 

 
В   46000.00 3.98 

4 4070 Храстови съобщества с Pinus mugo 8.93 0.03 С * 14971.826 0.06 
5 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 14.00 0.05 B 

 
40.920 34.21 

6 5130 
Съобщества от Juniperus communis върху 

варовик 48,03 0.18 
C 

 1020.891 4.7 

7 6110 
Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 12.70 0.05 
 

B 
 

* 3138.770 0.40 

8 6150 
Силикатни алпийски и бореални тревни 

съобщества 43.69 0.16 
 

C  12000.000 0.36 

9 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик(Festico-
Brometelia)(*важни местообитания на орхидеи) 929.32 0.34 

 
 

C 

 
 
 161136.000 0.58 

10 6230 
Богати на видове картълови съобщества върху 

силикатен терен в планините 2793.24 10.32 
 

A 
 

* 50000.000 5.58 

11 62A0 
Източно средиземноморски сухи тревни 

съобщества 376.16 1.39 
B 

 49306.000 0.76 

12 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 
136.73 0.51 

  
C  53600.000 0.26 

13 6410 
Ливади с Molinia карбонатни, торфени или 

глинести почви (Molinion caeruleae) 303.60 1.12 
  
В  380,000 79.89 

14 6430 
Хидрофилни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийския пояс 6.37 0.02 
 

C  16900,000 0.04 

15 6510 Низинни сенокосни ливади 
8.81 0.03 

 
B  4802.000 0.18 

16 6520 Планински сенокосни ливади 241.86 0.89 B 
 

47887.000 0.50 

17 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
116.66 0.43 

 
A  1265.000 9.22 

18 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния 761.31 2.81  
 

28833.000 2.64 
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№ 
Тип местообитание 

Площ, в ха 

Процент на 
покритие 

спрямо 
общата 
площ на 
Парка 

Степен на 
представи 

телност 

Приоритетн
ост за 

опазване 
(*) 

Национална 
територия, в ха 
към 08.11.2013г. 

Процент на 
покритие 

спрямо 
национална 
територия 

Код Наименование 
 

 
 

   A, B, C, D 
пояс В 

19 8210 
Хазмофитна растителност по варовикови 

скални склонове 9.15 0.03 
 

D  23760.000 0.04 

20 8220 
Хазмофитна растителност по силикатни скални 

склонове 79.79 0.29 
 

С  12531.000 0.63 

21 8230 
Силикатни скали с пионерна растителност от 

съюзите Sedo-Skleranthion или Sedo-albi-
Veronicion dillenii   0.43 0.01 

 
D  

8781.650 0.01 
22 8310 Неблагоустроени пещери 2.71 0.01 В 

 
1850.000 0.15 

23 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
3145.52 11.62 

 
B  8470.577 37.13 

24 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
1248.80 4.61 

 
B  271016.920 0.46 

25 9150 
Термофилни букови гори (Cephaianthero-

Fagion) 370.21 1.37 
 

C  107669.460 0.34 

26 9170 Дъбово-габърови гори от Galio-Carpinetum 
1052.80 3.89 

 
C  249114.778 0.42 

27 9180 
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове 79.37 0.29 
 

C 
 

* 38557.660 0.20 

28 91D0 Мочурни гори 
7.54 0.03 

 
В * 67.000 11.25 

29 91Е0 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion, 
albae) 83.69 0.31 

 
* 4458.925 1.88 

30 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens 
351.68 1.30 

 
C * 18987.587 1.85 

31 91M0 Балкано-панонски гирунови гори 
958.76 3.54 

 
В 

 
753315.416 0.13 

32 9410 
Ацидофилни гори от Picea в планинския до 

алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 1422.56 5.26 
 

А 
 

84167.000 1.69 
ОБЩА ПЛОЩ НА ПП „ВИТОША“: 27105,2 100,00   

  
 

Източник на информация: Екологичната информация е изготвена съгласно критериите на Решение за изпълнение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА от 11 юли 2011 г. 

относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892), (2011/484/ЕС).  Отнася за природните 

местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС разпространени на територията на ПП „Витоша”. 
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1.12.4. Благоприятен природозащитен статус на природни местообитания 

С решение на МС №122/2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за 

опазване на дивите птици и списък на защитените зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна е утвърдена ЗЗ Витова (BG0000113) с обща 

площ от 27360 ха. Предназначението на зоната е опазване на дивите птици, природните 

местообитания и дивата флора и фауна, съгласно Директива 79/409/ЕЕС и Директива 

92/43/ЕЕС. В обхвата на зоната са включени територии на общини София, Перник, 

Радомир и Самоков, като с най-голям дял са тези на община София. Територията на ПП 

Витоша съотнесена към територията на ЗЗ Витоша BG0000113 се равнява на 98,97%. 

Това дава основание всички заключения за природозащитното състояние на 

местообитанията в защитената зона, получени като резултат от проект "Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза 

I”, да бъдат отнесени тъждествено към територията на ПП Витоша. 

Повечето природни местообитания по Натура 2000 са оценени в неблагоприятно 

незадоволително състояние. В неблагоприятно лошо състояние са смърчовите гори, при 

които фактори като естествените природни нарушения, каламитет на корояда, 

засушаване на климата, застаряване на насажденията и антропогенен натиск, имат 

акумулиращ ефект. В благоприятно природозащитно състояние са 8 природни 

местообитания – 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition, 3160 Естествени дистрофни езера, 4060 Алпийски и бореални 

ерикоидни сьобщества, 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi, 8110 Cиликатни сипеи от планинския до снежния пояс, 8210 

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 8220 Хазмофитна 

растителност по силикатни скални склонове и 8310 Неблагоустроени пещери. 

Основните фактори, влияещи върху природозашитното състояние на 

местообитанията в ПП Витоша са: 1) по отношение на горските местообитания: 

естествени природни нарушения (смърчови гори главно), липсата на гори във фаза на 

старост, недостатъчно количество мъртва дървесина, липса или незадоволителен брой 

стари дървета с поне един клас на възраст над средната на насаждението, изнасянето на 

мъртва дървесина след лесовъдски мероприятия, неправилно планирани и изведени 

сечи, нарушаване на приземната покривка, предизвиканите от човека пожари, 

туристическия натиск, както и опасността от ново строителство на ски писти, сгради и 

инфранструктура на територията на парка; 2) по отношение на тревните и храстови 

местообитания: обрастване с храстова и тревна растителност, ниска интензивност или 

изцяло липса на паша, ниска интензивност или изцяло липса на коситба. Всички 

местообитания, за които крайната оценка е различна от благоприятно състояние се 

нуждаят от специални мерки за възстановяване, които са насочени към отстраняване или 

възможно в най-висока степен намаляване на отрицателното въздействие на изброените 

по-горе фактори. За местообитанията в благоприятно състояние са необходими 

специални мерки за тяхното поддържане. 

Територията на ПП Витоша, припокриваща се почти напълно с територията на ЗЗ 

Витоша BG0000113 (99%), е неделима част от националната мрежа от защитени зони по 

Натура 2000. Управлението на природните местообитания от Приложение 1 на 

Директива 92/43 в природния парк трябва да бъде подчинено изцяло на осигуряването 

на условия за поддържане на тяхната стабилна или увеличаваща се площ, стабилната им 

структура и функции, както и благоприятно състояние на типичните видове, което е 

основно задължение на страната ни като член на Европейския съюз. 
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Екологична информация поместена в Таблица №31 се отнася за природните 

местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС разпространени на 

територията на ПП Витоша. Тази таблица е изготвена съгласно изискването на т.1.12.4. 

от Заданието за разработване на план за управление на ПП Витоша за периода 2014-2023 

г.  Екологичната информация е изготвена съгласно критериите на Решение за 

изпълнение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА от 11 юли 2011 г. относно 

формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано 

под номер C(2011) 4892), (2011/484/ЕС). 
 

Представен е благоприятния природозащитен статус на природните 

местообитания на територията на парка заедно с резерватите „Бистришко бранище” и 

„Торфено бранище”. Таблицата съдържа информация за код на местообитанието 

съгласно Приложение 1 на ЗБР, площно покритие, процентно покритие спрямо общата 

площ парка (заедно с резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”), тяхната 

степен на представителност (типичност), приоритетност за опазване и  степен на 

опазване (степен на съхранение на структурата, степен на съхранение на функциите и 

възможност за възстановяване) и цялостното степенуване на трите подкритерия.   

 

1. Площ на природно местообитание – съгласно Стандартен формуляр по НАТУРА 

2000 от 25.03.2013 г.  

2. Площ на ПП Витоша заедно с резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено 

бранище” – 27063.90 ха 

3. Представителност (типичност) - типът местообитание е клaсиран по методът на 

„най-добра експертна оценка“: 

A : отлична представителност,  

B : добра представителност,  

C : значителна представителност,  

D : незначително наличие.  

4. Степен на опазване (съхранение) - съхранение на структурата и функциите на 

съответния естествен тип местообитание и възможности за възстановяване. Този 

критерий съдържа три подкритерия за оценка: 

i) степен на съхранение на структурата - използва се „най-добрата експертна оценка“: 

I : отлична структура, 

II : добре запазена структура, 

III : средно или частично деградирана структура; 

 
 

ii) степен на съхранение на функциите - запазването на функциите чрез перспективите 

(капацитет и вероятност) на въпросния тип местообитание в разглеждания обект да 

поддържа структурата си в бъдеще, като се имат предвид от една страна възможните 

неблагоприятни влияния, а от друга — всички възможни усилия за разумно съхранение: 

I : отлични перспективи, 

II : добри перспективи, 
 

iii) възможност за възстановяване - използва „най-добрата експертна оценка“: 

 

I : лесно възстановяване, 

II : възможно възстановяване със средни 

усилия, 

III : трудно или невъзможно възстановяване. 
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5.  Цялостното степенуване на трите подкритерия: 

A: отлично съхранение  

B: добро съхранение  

C: средно или намалено съхранение  

 

По данни от ИСЗТ-НАТУРА 2000 Стандартен  Формуляр за природните 

местообитания в Благоприятно природни състояние (БПС) са 8 бр. природни 

местообитания, в Неблагоприятно-незадоволително състояние са 23 бр. и в 

Неблагоприятно-лошо състояние е 1 бр. 
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Таблица №32: Природозащитно състояние на природните  местообитания 

№ 

Тип местообитание 

Площ, в 
ха 

Процент на 
покритие 

спрямо 
общата площ 

на Парка 

Степен на 
представи 

телност 

Степен на опазване  

Код Наименование 
 

Цялостна 
оценка  

 
Структура Функция 

Възстано 
вяване   

 

 A, B, C, D    I  II  III A B C 

1 3150 

Естествени еутрофни  езера с 
растителност от типа 
Magnopotamion или 

Hydrocharition 0.40 0.01 
 

   
 

2 3160 Естествени дистрофни езера 0,68 0.01  C III II III C 

3 4060 
Алпийски и бореални 

ерикоидни съобщества 1831,11 6.76 
B  II 

II II B 

4 4070 
Храстови съобщества с Pinus 

mugo 8,93 0.03 
C III 

II III C 

5 4080 
Субарктични храсталаци от 

Salix spp. 14,00 0.05 
B  II 

I II B 

6 5130 
Съобщества от Juniperus 
communis върху варовик 48,03 0.18 

C III 
III II C 

7 6110 
Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества 
от Alysso-Sedion albi 12,70 0.05 

 
 

B 

 
 

III II II B 

8 6150 
Силикатни алпийски и 

бореални тревни съобщества 43,69 0.16 
  
C 

 
III III II C 

9 6210 

Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху 
варовик (Festico-Brometelia) 
(*важни местообитания на 

орхидеи) 929,32 0.34 

  
 
 
 

C 

  
 
 
 

III II  III C 

10 6230 
Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен 

терен в планините 
2793,24 10.32 

  
 

 
A 

  
 
 
I I  I A 

11 62A0 
Източно средиземноморски 

сухи тревни съобщества 
376,16 1.39 

 
 

 B 

 
 

II  II II B 

12 62D0 
Оро-мизийски ацидофилни 

тревни съобщества 
136,73 0.51 

  
 

C 

  
 

III  II  III C 

13 6410 
Ливади с Molinia карбонатни, 
торфени или глинести почви 303,60 1.12 

  
 

 
 II  II B 
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№ 

Тип местообитание 

Площ, в 
ха 

Процент на 
покритие 

спрямо 
общата площ 

на Парка 

Степен на 
представи 

телност 

Степен на опазване  

Код Наименование 
 

Цялостна 
оценка  

 
Структура Функция 

Възстано 
вяване   

 

 A, B, C, D    I  II  III A B C 
(Molinion caeruleae) B I  

14 6430 
Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в 
планинския до алпийския пояс 6,37 0.02 

  
 

C 

 
 

I  I  I C 

15 6510 Низинни сенокосни ливади 
8,91 0.03 

 
B 

 
II  II  II B 

16 6520 Планински сенокосни ливади 
241,86 0.89 

 
B 

 
II II I B 

17 7140 
Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища 116,66 0.43 
 

А 
 
I I I A 

18 8110 
Силикатни сипеи от 

планинския до снежния пояс 761,31 2.81 
  
B 

 
I II II B 

19 8210 
Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 9,15 0.03 

 
D  - - - - 

20 8220 
Хазмофитна растителност по 
силикатни скални склонове 

79,79 0.29 

 
 

C II III III C 

21 8230 

Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-

Skleranthion или Sedo-albi-
Veronicion dillenii   0,43 0.01 

 
 

D  
- - - - 

22 8310 Неблагоустроени пещери 
2.71 0.01 

  
B I II II B 

23 9110 
Букови гори от типа Luzulo-

Fagetum 3145,52 11.62 
 

B II II II B 

24 9130 
Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum 1248,80 4.61 
 

B I I I B 

25 9150 
Термофилни букови гори 
(Cephaianthero-Fagion) 370,21 1.37 

 
 C  III III  II C 

26 9170 
Дъбово-габърови гори от 

Galio-Carpinetum 1052,80 3.89 
 

C II III III C 

27 9180 
Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове 79,37 0.29 

 
C 

II III III C 
28 91D0 Мочурни гори 7,54 0.03 B I II II B 
29 91Е0 Алувиални гори с Alnus 83,69 0.31 B II II II B 
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№ 

Тип местообитание 

Площ, в 
ха 

Процент на 
покритие 

спрямо 
общата площ 

на Парка 

Степен на 
представи 

телност 

Степен на опазване  

Код Наименование 
 

Цялостна 
оценка  

 
Структура Функция 

Възстано 
вяване   

 

 A, B, C, D    I  II  III A B C 
glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion, albae) 

30 91H0 
Панонски гори с Quercus 

pubescens 351,68 1.30 C II II III C 

31 91M0 
Балкано-панонски гoрунови 

гори 958,76 3.54 B I II II B 

32 9410 
Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс 
(Vaccinio-Piceetea) 1422,56 5.26 A I II III B 

  
  

ОБЩА ПЛОЩ НА ПП 
Витоша: 27105,2 100,00 

  
    

 
 

Източник на информация: Екологичната информация е изготвена съгласно критериите на Решение за изпълнение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА от 11 

юли 2011 г. относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892), (2011/484/ЕС). 
 

 

При сравняване на резултатите от картирането на природните местообитания от ДПП „Витоша“ и проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” се установяват различия както в 

индивидуалните и общата площ на покритие на местообитанията, така и в състава на местообитанията. Причините за тези различия могат 

да се отдадат на ползването на по-старата информация, при картирането на ДПП „Витоша“, отпадането на местообитания поради 

неустановяване на терен и включването на нови такива, повишаването на качеството на пространствената информация чрез ползването на 

цифрови данни и ГИС. 
 

 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.12. е приложено Приложение№1.12.: Съответствие между природните местообитания от Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 да 

Директива 92/43 и Червена книга на РБ-т.3,Природни местообитания и  Приложение№1.12.2.: Списък „Природни местообитания в ПП „Витоша“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6  е представена карта №10 „Карта на екосистемите, приоритетни местообитания и видове“ в М 1:10 000  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е приложена информацията от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на 

природни местообитания и видове – Фаза I“ 
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1.12.5. Оценка на фунционалната връзка между местообитанията в парка и тези в 

защитени зони от „Натура 2000“  

 

При сравнение на площното покритие на местообитанията от Приложение 1 на 

ЗБР в ПП „Витоша“ към националното им покритие и като се вземе предвид броя на 

защитените зони, в които те се срещат, се откроява тяхната консервационна значимост, 

както за  парка, така и за опазването на биоразнообразието в страната. На тази база 

природните местообитание от Приложение 1 на ЗБР могат да се разделят в три групи: 

I. Местообитания, чието опазване на територията на ПП „Витоша“ е от 

първостепенно национално значение. 

Групата включва местообитания с много висока консервационна стойност, за 

които значима част от националното им покритие е представена в границите на ПП 

Витоша. Това са местообитанията 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. (34,21%), 

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

(79,89%), 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища (9,22%), 9110 Букови гори 

от типа Luzulo-Fagetum (37,13%), 91D0 *Мочурни гори (11,25%). 

II. Местообитания, чието опазване на територията на ПП „Витоша“ е 

приоритетно. 

Тук се отнасят 2 местообитания, чието покритие в ПП „Витоша“ е около 5% от 

националното – 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик (4,7%) и 6230 

*Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините (5,59%). 

Към тази група трябва да се причислят и местообитания 4070* Храстови съобщества с 

Pinus mugo и 6510 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, независимо от 

ниското им процентно участие на територията на природния парк. Причините са 

свързани с тяхно ключово участие в растителната покривка на субалпийския пояс и 

характерния за планината видов състав на съобществата, който им придава индивидуален 

облик в сравнение със същите местообитания, разпространени в други наши планини. 

III. Местообитания с нисък дял от националното им покритие в границите 

на ПП Витоша.  

Към третата група се отнасят всички останали местообитания, чието покритие на 

територията на ПП „Витоша“ е по-малко от 5% от националното покритие. 

Осигуряването на благоприятното природозащитно състояние на местообитанията 

от посочените групи е свързано с ограничаване на всяко човешко въздействие, което 

може да намали тяхното покритие в парка, да наруши тяхната структура и функция и да 

предизвика деградационни и сукцесионни процеси с негативни последици върху 

предходните два показателя. 
 

1.12.6. Природни местообитания или популации на видове, за които е установено, че се 

намират в нестабилно състояние и причините (вкл. антропогенно въздействие) 

 

По отношение своята стабилност растителните съобщества и природни местообитания 

в ПП „Витоша“ като цяло могат да бъдат отнесени към една средна оценка за стабилността. С 

висока стабилност се отличават горските култури и някои ксеротермни и термофилни тревни 

съобщества, свързани с по-бедни, ерозирани и плитки почви или обрастващи скали и скални 

сипеи. Средна степен на стабилност имат повечето естествени горски и тревни растителни 

съобщества в границите на парка. С най-ниска стабилност се отличават ксеромезофилните и 

мезофилни полуестествени тревни съобщества, заемащи по-богати почви – ливадните степи, 

низинните и планинските сенокосни ливади, както и смърчовите гори. При нестабилните 

тревни съобщества и свързаните с тях местообитания се наблюдава сравнително бързо 

развиваща се тенденция към обрастване с храсти и дървета. При горите от смърч тяхната 
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нестабилност се дължи на комбинация от биологични, климатични и антропогенни фактори. 

Основните биологични фактори са плитко разположената коренова система на вида, както и 

закономерностите в динамиката на популацията на корояда-типограф. Климатичните фактори 

са представени от периодични смени на по-влажни и студени с по-топли и сухи периоди и 

специфични атмосферно-циркулационни явления като ураганни ветрове, които причиняват 

ветровали в смърчовите гори. Антропогенните фактори са свързани с резултата от стари 

горско-стопански мероприятия, довели до едновъзрастова структура на голяма част от 

насажденията и прилагането на неподходящи съвременни мерки за борба с щетите, причинени 

от корояда. Всички естествени и полуестествени растителни съобщества в различна степен 

носят следи от активната антропогенна дейност, развивана на територията на планината още 

от дълбока древност, но към настоящия момент натискът на този фактор е в допустими 

граници. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 и ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ към т. 1.12.5.1. е 

включена Таблица №1.12.5.1.-1: Оценка на значението на парка на национално и европейско ниво. Към т. 

1.12.6. са включени Таблица №1.12.6.-1: Оценка на стабилността на природните местообитания в ПП 

„Витоша“ в зависимост от влияещите фактори и оценка на тенденциите към деградация; Таблица №1.12.6.-

2: Възможности за възстановяване на природни местообитания в неблагоприятно природозащитно 

състояние и Таблица №1.12.6.-3: Рядкост на местообитанията в национален и международен план (+-ниска, 

++-средна, +++-висока). 

 

1.12.7. Оценка и анализ на екологичните процеси, протичащи в парка, със специален 

акцент върху сукцесионните процеси. Геоботаническа прогноза за бъдещото развитие на 

сукцесията 

 

Съвременната растителна покривка на планината Витоша, която в голяма степен се 

припокрива с територията на природния парк, е следствие от много продължително в 

исторически план и интензивно човешко въздействие. Това въздействие е било свързано 

главно с желязодобивната промишленост, развивана в планината още от тракийско и римско 

време до края на османското владичество, планинското животновъдство и дърводобива. 

Различни литературни източници свидетелстват, че непосредствено преди обявяването на 

парка в началото на 20-ти век, растителната покривка на планината е била разрушена във 

висока степен в резултат на голи сечи за добив на дървен материал, разораване и разкопаване 

на почвата за откриване на нови рудища, разчистване на храстова и горска растителност за 

отваряне на нови пасища. Първи опити за залесяване са направени още в края на 19 век (1891 

г.), но през 20те години на миналия век започват по-мащабни залесителни акции на мястото на 

унищожените гори. Основни залесителни видове, използвани и в по-късни периоди са бял бор, 

черен бор, смърч, бяла мура, ела, европейска лиственица. От широколистните видове в по-

ограничена степен са използвани бреза, липа, ясен, явор. В резултат на многобройните 

залесителни акции, проведени в продължение на повече от половин век, е възстановен почти 

унищожения горски пояс на планината. Паралелно с това обаче, една значителна част от 

широколистните гори, главно дъбови гори със силно нарушена структура и храсталачен 

облик, са подложени на реконструкция. В момента на много от тези места в приземния етаж 

се наблюдава възобновяване в различна степен на първоначалния дървесен видов състав. След 

преустановяване на планинското животновъдство, а в по-късен етап и на сенокосенето, 

започва редукция на ливадите и пасищата за сметка на широколистни и иглолистни 

храсталаци, развитие на самосев от многобройните култури от бял бор и настъпване на орлова 

папрат. Тези процеси засягат в най-голяма степен ливадите и пасищата, разположени на по-

богати и с по-благоприятен режим на овлажняване почви, поради което посочените 

съобщества се намират в нестабилно състояние. Отново във връзка с преустановяване на 

животновъдството в субалпийския пояс се наблюдава увеличаване на територията, заемана от 

съобщества на сибирската хвойна и боровинки, за сметка на субалпийските пасища. 
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Основните направления в естествените сукцесии, протичащи към настоящия момент в 

ПП „Витоша“ са свързани с намаляване на пасищата и възобновяване на горската и 

храсталачната растителност за тяхна сметка, бавно стабилизиране на ксеротермните дъбови 

гори, както и натиск на бука върху долната граница на смърчовите гори. В този смисъл може 

да се приеме, че се увеличава стабилността и самовъзобновителния потенциал на храстовите и 

дървесните съобщества като цяло. Като най-стабилни могат да се отличат буковите, 

габъровите и смесените дъбово-габърови гори. След тях се подреждат широколистните 

храсталаци, следвани от термофилните букови гори на варовик, смесени клисурни гори на 

стръмни сипеи и скални склонове и ксеротермните чисти или смесени дъбови съобщества. С 

особен акцент и внимание по отношение на тяхната стабилност трябва да се разглеждат 

термофилните букови гори, поради реликтния им произход. Подобен е случаят и с 

изолираното находището на тис (Taxus baccata) в района на Боянския водопад, в което този 

вид формира по-ниския етаж на буково съобщество и също е с реликтен произход. Като най-

нестабилни се очертават иглолистните гори от смърч, които периодично са засягани от средни 

или големи по мащаб ветровали, каламитети на корояда-типограф, както и спорадични 

пожари. 

Високопланинските и субалпийски тревни и храстчеви съобщества и свързаните с тях 

редки и ендемични видове (Crocus veluchensis /планински минзухар/, Trolius europaeus 

/витошко лале/, Lilium jankae /планински крем/, Gentiana lutea /жълта тинтява/, Gentana 

punctata /петниста тинтява/, Arctostaphylos uva-ursi /мечо грозде/ и др.) са сравнително 

стабилни. Инвазията на плевелни и рудерални видове увеличава нестабилността на 

екосистемите и има най-голям натиск върху съобществата, пряко граничещи с добре развитата 

инфраструктура на природния парк (покрай сгради, пътища и др.). 

От ключовите за високите части на Витоша хигрофилни съобщества относително 

стабилни към момента, но с тенденция към бавна деградация, са торфищата, влажните ливади, 

крайизворните съобщества, съобществата на високи треви покрай планинските потоци и 

крайречните съобщества с участието на различни видове върби и елши. Голяма част от тях 

също се явяват местообитания за редки и консервационнозначими видове – Drosera 

rotundifolia (кръглолистна росянка), Pinguicula balcanica (балканска петлюга), Tozzia alpina ssp. 

carpathica (алпийска тоция) и др. С по-ниска стабилност се отличават мочурните смърчови 

гори и съобществата на лапландска и валдщейниева върба. Основен дестабилизиращ фактор 

за развитието на тези съобщества са климатичните промени, но макар и в по-малка степен и 

пресушаването в далечното минало на планинските езера на Витоша, за които има 

литературни сведения. 

С най-висока стабилност се отличават скалните местообитания и свързаните с тях 

растителни съобщества като петрофитни степни съобщества и съобщества на терофити и 

сукуленти на оголени скални субстрати. 

Поради преобладаването на средно стабилни съобщества на територията на ПП 

„Витоша“ може да се заключи, че растителността и екосистемите са в добро и устойчиво във 

времето състояние, въпреки че някои ключови горски и тревни съобщества са в сукцесионно 

развитие или са подложени на антропогенен натиск. 

 

1.12.8. Оценка необходимостта от мерки за премахване или намаляване на 

въздействието на фактори, водещи до нестабилност на природни местообитания или 

популации на видове 

 

Преобладаващата част от природните местообитания и растителни съобщества в ПП 

„Витоша“ имат оценка за стабилност, различна от висока. Това показва една обща 

чувствителност по отношение на въздействието на разнообразни фактори – климатични 

промени, вкл. засушаване, преустановяване на традиционни режими на стопанисване на 

ливади и пасища, антропогенно въздействие в следствие ползване на водните ресурси на 

планината и туристическата дейност, нерегламентирано ползване в горите и т.н. Всички тези 
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фактори при определени обстоятелства могат да доведат до деградационни процеси и 

нестабилност на местообитания и растителни съобщества и загуба на екосистемни функции. 

Основни мерки за премахване или намаляване на отрицателните въздействия върху 

растителните съобщества и природните местообитания и повишаване на тяхната стабилност, 

са природосъобразното стопанисване на ливадите и пасищата чрез прилагане на традиционни 

земеделски и животновъдни практики, повишаване на екологосъобразността на горско-

стопанските мероприятия, постепенна подмяна на изкуствени горски култури с типични 

местни видове, възстановяване на природни местообитания, провеждане на редовен 

мониторинг на приоритетни и ключови за територията на парка консервационнозначими 

местообитания като превантивна мярка и средство за предвиждане на негативни промени от 

естествен и антропогенен произход. 

 

1.12.9. Оценка на влиянието на абиотичните фактори върху стабилитета на 

екосистемите 

 

Абиотичните фактори на средата са неделима част от екологичните фактори, оказващи 

комплексно въздействие върху развитието на растенията и формирането на растителните 

съобщества. Закономерностите в тяхното разпределение обуславят разнообразието от 

екосистеми в ПП „Витоша“, но основно значение за стабилността на биотичната среда имат 

тези фактори, които са изменчиви във времето за дадено място. 

Климатичните условия, влияещи върху екосистемите, са представени от количеството 

и режима на слънчевата радиация, количеството топлина, достигащо до земната повърхност, 

особеностите в атмосферната циркулация, влажността на въздуха и почвата, валежите и др. 

Като се изключи слънчевата радиация, която зависи основно от географската ширина и 

височината на падане на слънчевите лъчи, останалите компоненти могат да се изменят 

значително с развитието на глобалните климатични промени. Общото затопляне и засушаване 

на климата е основен дестабилизиращ фактор по отношение на всички екосистеми на 

територията на природния парк. Най-устойчиви в това отношение са ксерофилните горски 

екосистеми, ксерофилни храсталаци, някои ксерофилни тревни екосистеми, културите от 

черен бор и хазмофитните екосистеми. Най-чувствителни и нестабилни са водните и мочурни 

екосистеми, хигромезофитните ливадни и високотревни екосистеми, субарктичните храстови 

съобщества на върби, хигромезофилните мочурни гори. Затоплянето на климата и промяната в 

атмосферната циркулация може да има сериозни последици за смърчовите гори. По-топлите и 

сухи периоди влияят благоприятно върху популационната динамика на корояда-типограф, а 

прогнозните модели за по-чести бури и ураганни ветрове са указание за повишена опасност от 

ветровали и по-трудна борба с поражите. 

Едафичните условия на средата са свързани с почвеното разнообразие и 

характеристиките на основната скала. Те обуславят в значителна степен разпространението на 

растителните съобщества и свързаните с тях екосистеми. Различни фактори, които от своя 

страна нарушават растителната покривка и оголват повърхността на почвата, могат да окажат 

влияние върху едафичните фактори. Това са случаите, в които възникват ерозионни процеси 

от различен мащаб. Причините могат да бъдат с естествен произход като пожари, ветровали, 

снеговали, или да са резултат от човешка намеса – изсичане на гори, строителни и 

туристически дейност и др. 

Орографските условия са представени от надморската височина, изложението, наклона 

на терена, вертикалното разчленение на релефа и др. Те могат да подсилят или отслабят 

въздействието на някой от климатичните фактори, но имат слабо въздействие върху 

стабилността на екосистемите. 
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1.12.10. Оценки за чувствителността на местообитанията към климатичните промени 

 

 Промени във височината на растителността 

Промените в климата се проявяват чрез изменения в стойностите на климатичните 

елементи под влияние на различни климатични фактори. Най-голямо въздействие върху 

растителната покривка в ПП „Витоша“ имат атмосферно-циркулационните фактори, които 

оказват пряко влияние върху температурата и влажността на въздуха, валежите, 

атмосферното налягане, ветровете, мъглите и облачността. Тяхното комплексно 

въздействие обуславя във висока степен специфичния ход на вегетацията през годината. 

Във вертикално отношение територията на ПП „Витоша“ се намира между зона с 

периодично възникване на трайни смущения във влагоосигуряването на растенията, 

водещо до деградация на горските екосистеми и зона на преовлажняване.  

Съгласно разгледаните в раздел Климат, т.1.8.3. сценарии за климатични промени, 

могат да се отличат следните основни и трайни тенденции в развитието на климата през 

следващите десетилетия, които ще засегнат и територията на природния парк: 

 Покачване на средната температура на въздуха в горите; 

 По-осезаемо затопляне на климата през зимата и намаляване на снежната 

покривка; 

 Общ спад във валежите, най-изявен през летния сезон; 

 Значително увеличаване в денонощното количество на валежите, дори и при 

спад в годишното количество; 

 По-честа поява на горещи вълни и суши; 

 Зачестяване на екстремните метеорологични условия (суши, наводнения, 

бури и др.). За горската територия най-сериозен фактор и източник на щети ще бъдат 

бурите. Паралелно с това се очакват и по-чести периоди със силни ветрове.  

Във връзка с изброените ефекти, до които могат да доведат климатичните промени, 

към настоящия момент могат да се направят следните предвиждания относно динамиката 

на растителността в ПП „Витоша“. Повишаването на средните температури на въздуха и 

общото засушаване на планината може да причини трайни промени в състава и 

структурата на редица високопланински съобщества, посредством излагане на 

растителните видове на екстремални условия и изостряне на конкурентните 

взаимоотношения между тях. Определената въз основа на отношението между 

температура на въздуха и количество на валежите зона на преовлажняване, обхващаща 

най-високите безлесни части на планината, може да загуби основната си характеристика. 

Като резултат може да се очаква да настъпят неблагоприятни дигресионни промени във 

всички растителни съобщества, попадащи в този обхват. С най-голяма чувствителност и 

уязвимост се отличават торфищните комплекси, съобществата на ниски върби 

(лапландска и валдщайнова върба), високопланинските ацидофилни тревни съобщества, 

изворните и крайпоточни фитоценози, мочурните гори. Тук особен акцент трябва да се 

постави и върху смърчовите гори, при които предвижданите от климатичните модели 

промени, могат да окажат отрицателно въздействие върху здравословното им състояние. В 

резултат на общото отслабване на защитните сили на растенията при един по-топъл 

климат и създаването на предпоставки за развитие на болести и паразити, има причини да 

се предположи, че това би благоприятствало и по-честата проява на ветровали и 

увеличаване на техния мащаб. 

Въпреки очаквания общ спад в количеството на валежите съгласно климатичните 

модели, самите валежи ще се отличават със значително по-висока интензивност. Това 

може да се отрази неблагоприятно върху състоянието на торфищните комплекси, като 

поройните дъждове засилят скоростта на дренирането им и допринесат за по-бързото 
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отцеждане на тези влажни местообитания. В същата посока ще допринесе и по-бързото 

топене на снеговете в резултат на по-високите средни температури. Засушаването на 

торфищата, които се явяват основния резервоар за водните запаси на планината, би оказал 

цялостен отрицателен ефект върху водния режим на голяма част от растителните 

съобщества, особено в северния дял. 

Повишаването на зимните температури може да бъде причина значителна част от 

иглолистните съобщества, особено формиращите горната граница на гората, през зимния 

период да бъдат подложени в различна степен на воден стрес. При описаните условия 

иглолистните видове могат да възобновят своята транспирация, докато почвата е все още 

замръзнала и да изпаднат в състояние на физиологична суша. Това може да предизвика 

съхнене и загиване на дърветата в цели участъци. Допълнителен неблагоприятен ефект 

върху съобществата, очертаващи горната граница на гората, ще окаже и засилването на 

въздушните течения. Високата част на Витоша е известна със силните си сухи и студени 

ветрове със западна компонента (посоки ЮЗ, З и СЗ), които допринасят за ограничаването 

на горската растителност във височина. Комплексното отрицателно въздействие на 

изброените фактори е много вероятно да доведе до снижаване на горната граница на 

гората или поне нарушаване на структурата на съответните горски съобщества.  

В резултат от по-топлите зими се прогнозира снежната покривка да намалее, което 

предполага намаляване на нейната дебелина и устойчивост. Периодите от студеното 

полугодие без снежна покривка в комбинация със сухите, студени ветрове и замръзването 

на почвата, особено при по-голяма надморска височина, може да изложат на риск 

преживяването на индивидите на различни видове, чиито коренови системи са плитко 

разположени и възобновителните им пъпки се намират в непосредствена близост до 

повърхността на почвата. Нарушенията в тревната покривка в резултат на измръзване 

могат да създадат условия за протичане на сукцесионни процеси в растителните 

съобщества, които да доведат до промени в структурата и функциите на консервационно 

значими местообитания, активизиране на ерозионни процеси и др. 

Към настоящия момент мониторингът на климатичните промени в ПП „Витоша“ се 

намира в своя начален етап. Поради тази причина не може да бъде изказано категорично 

мнение за конкретни промени във височината на отделните растителни пояси. Има 

основания да се предполага обаче, че през следващите 80 години повечето растителни 

пояси ще запазят сегашното си разположение, но в тях ще настъпят качествени промени, 

свързани с видово разнообразие, разпространението на видовете, тяхното обилие и 

структурата на растителните съобщества. Изключение може да се очаква в 

разположението на горната граница на гората, очертана от смърчовите гори, която има 

вероятност да се снижи.  

 

 Разпространение на термофилни видове/съобщества в ниските части на парка  

Въпреки ясно изразения планински вариант на умерено-континенталния климат, 

който обхваща територията на ПП „Витоша“, поради различни особености на планината 

от физикогеографско, геоложко и историческо естество, групата на термофилните видове 

е добре представена във флората на парка. Термичният фитогеографски елемент 

представлява силно хетерогенна група растения, които имат общо изискване към 

условията на средата за един продължителен и топъл вегетационен период и се различават 

съществено по отношението си към ниските зимни температури и количеството на 

влажността. Термофилните видове проникват в разнообразни ценози, което се дължи на 

специфики в отношението им към почвено-климатичните условия и биологичните 

особености. Такива видове са Quercus pubescens (космат дъб), Fraxinus ornus (мъждрян), 

Pinus nigra (черен бор), Dichanthium ischaemum (белизма), Festuca valesiaca (валезийска 

власатка), Chrysopogon gryllus (садина), Sedum acre (лютива тлъстига), Sedum album (бяла 
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тлъстига), Convolvulus cantabrica (кантабрийска поветица), Teucrium chamaedrys 

(обикновено подъбиче), T. polium (бяло подъбиче), Paronychia cephalotes (главеста 

паронихиа), Stipa spp. (коило), Artemisia alba (катраника), Carlina acanthifolia (безстъблена 

решетка), Inula ensifolia (мечолистен оман), Cephalanthera damasonium (бял 

главопрашник), C. longifolia (дълголистен главопрашник), Centaurium erythrea (обикновен 

червен кантарион), Euphorbia niciciana (ничичева млечка), Jasione heldreichii (хелдрейхово 

вятърче), Anthyllis vulneraria (целебна раменка), Fritillaria pontica (черноморска ведрица), 

Asphodeline lutea (жълто зайче грозде), Cornus sanguinea (кучешки дрян), Ceterach 

officinarum (златиста папрат), Fumana procumbens (полегнала фумана), Satureja montana 

(планинска чубрица), Hyssopus officinalis (лечебен исоп) и др. 

Растителните съобщества в ПП „Витоша“, при които термичните видове играят 

съществена роля в тяхното формиране, заемат най-ниските части на парка, главно в 

южния карстов дял. Тези съобщества включват остатъци от първичната горска 

растителност и производни на нея типове тревна и храстова растителност и са част от 

ксеротермния дъбов пояс, съгласно общоприетата схема за растителните пояси в 

българските планини. 

Термофилните видове са постоянен и характеристичен елемент на ксеротермните 

ливади и пасища, ливадни и планински петрофитни степи, отворените термофилни 

съобщества на мъхове, терофити и сукуленти върху варовик, храсталаци от синя хвойна, 

калцифилни гори от обикновен бук, ксеротермни гори от космат дъб и смесени 

термофилни дъбови гори. Почти всички изброени растителни съобщества се срещат само 

на варовикова скална основа в югозападния и по-ограничено в подножието на източния 

дял на планината, където по долините на реките Струма и Палакария настъпват въздушни 

маси с континентален характер. Изключение правят смесените термофилни гори на цер и 

благун, които са индиферентни към основната скала. Те заемат сравнително обширни 

територии в подножието на северозападния силикатен планински дял – между селата 

Княжево и Владая, и Рударци и Мърчаево, където имат по мезофитен характер, както и в 

района на Боснешкия карст. Съобществата с високо участие на термофилни елементи на 

Витоша са сравнително стабилни във времето по отношение на глобалните климатични 

промени. От друга страна тясната им привързаност към варовиков субстрат ограничава 

значително възможностите им за миграция към територии, където основна скала е от друг 

тип, независимо от промяната в климатичните условия. 

 

 Натиск и заплаха за високопланинските съобщества и съобществата, директно 

зависещи от водните ресурси или от снежната покривка през зимата 

Планината Витоша е известна със своите водни богатства, по-голямата част от 

които са генерирани на територията на природния парк. Те включват множество извори, и 

свързаната с тях богата речна мрежа, формирана от притоците на р. Струма и р. Искър. 

Индивидуална особеност във високопланинската част е наличието на обширна система от 

торфища, разположени почти по цялото високо плато между 1700 и 2000 н.в. Те 

представляват своеобразни резервоари на водни запаси за голяма част от северния и 

западния дял на планината, които бавно се инфилтрират и се включват към речния отток. 

Въпреки значителното подземно подхранване на реките, съществена роля за общото им 

подхранване имат валежите. Динамиката в количеството и разпределението на водните 

ресурси на планината оказва съществено влияние върху разнообразието от фитоценози и 

закономерностите в сезонното развитие и флуктуациите на растителността като цяло. 

Една от най-важните последици от широко дискутираните в общественото и 

научно пространство климатични промени, е промяната във влажността на климата и 

състоянието на водните ресурси. За територията на България и конкретно на Витоша 

предвижданата от климатичните модели тенденция е към общо засушаване на климата и 
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намаляване на водните ресурси. Това ще изложи на сериозен риск съществуването на 

всички растителни съобщества на влажните местообитания, които за територията на 

природния парк са: 

Хигрофитни растителни съобщества, свързани с високопланинските торфища 

и мочури (Клас Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx., 1937). 

Хигрофитни мъхови и тревни съобщества покрай извори и край бързотечащи 

високопланински реки (Клас Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika, 1948). 

Хигрофитни тревни съобщества с участието на Molinia caerulea (Клас Molinio-

Arrhenatheretea R. Tx., 1937). 

Крайречни високотревни съобщества в планините (Клас Mulgedio-Aconitetea 

Hadač et Klika in Klika, 1948, разред Adenostyletalia alliariae Br.-Bl., 1931). 

Тревни фитоценози на места със снежни преспи върху силикатни скали 

(преспени фитоценози) (Клас Salicetea herbaceae Br.-Bl., 1947). 

Субалпийски хигрофилни съобщества на върби (лапландска и валдщейниева 

върба) (Клас Mulgedio-Aconitetea Hadac. et Klika in Klika, 1948). 

Крайречни съобщества с участието на различни видове върби и елши (Клас 

Populetea albae Br.-Bl., 1962). 

Тресавищни смърчови гори (Клас Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al., 1939 и 

клас Scheuchzerio – Caricetea fuscae R. Tx., 1937). 

 

Чувствителни към фактора влажност растителни съобщества, в които е възможно 

да протекат промени засягащи техния видов състав и структура, са:  

Ацидофилни гори от обикновен бук (Клас Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in 

Vlieger, 1937, разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al., 1928, съюз Luzulo-Fagion sylvaticae 

Lohmeyer et Tüxen in Tüxen, 1954). 

Термофилни букови гори (Клас Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger, 1937, 

разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al., 1928, съюз Cephalanthero-Fagion Tuxen, 1955). 

Смесени гори на сипеи и стръмни склонове (Клас Querco-Fagetea Br.-Bl. et 

Vlieger in Vlieger, 1937, разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al., 1928, съюз Tilio-Acerion 

Klika, 1955). 

Ацидофилни гори от смърч в планинския до алпийския пояс (Клас Vaccinio-

Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al., 1939, Разред Piceetalia excelsae Pawł. in Pawł. et al., 1928, 

съюз Piceion excelsae Pawł. et al., 1928). 

Планински сенокосни ливади (Клас Molinio-Arrhenatheretea, разред 

Arrhenatheretalia Pawł. et al., 1928, съюз Cynosurion cristati Tuxen, 1947). 

Низинни сенокосни ливади (Клас Molinio-Arhenatheratea R. Tx., 1937, съюзи 

Arhenatherion Tuxen, 1937 и Deschampsion cespitosae Horvatić, 1930). 

Полуестествени сухи тревни съобщества с високо участие на орхидеи (Клас 

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tuxen ex Soo, 1947). Консервационното значение на тези 

съобщества, независимо от ксеротермния им характер, е свързано със значителното 

участие на орхидеи в тях. Те използват благоприятните почвено-климатични условия през 

пролетта и ранното лято, когато се наблюдава максимално количество на валежите. 

Засушаването на климата и намаляването на пролетните валежи би било неблагоприятно, 

както за развитието на орхидеите, така и за общото видово богатство на тези съобщества. 

Изброените растителни съобщества участват в 14 консервационнозначими 

природни местообитания, които са част от 10 екосистеми. Този резултат може да даде 

обща представа за това, каква част от растителната покривка на природния парк е 

критично зависима от водните богатства на планината. Посочените по-горе местообитания 

са 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 6410 Ливади с Molinia на 

карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae), 6430 Хидрофилни 
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съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6150 

Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 4080 Субарктични храсталаци от 

Salix spp., 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae), 91D0* Мочурни гори, 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9180* Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до 

алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea), 6510 Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински 

сенокосни ливади, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества на варовик 

(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи). 

Антропогенното въздействие върху водните богатства на планината, както 

историческо, така и съвременно, е значимо. Голям дял от водоснабдяването на столицата 

и част от това на гр. Перник се осигурява от витошките води. Осигуряването на 

допълнителни количества вода за поддържане на снежната покривка на действащите ски 

писти, се осъществява за сметка на високопланински води. Всякакви промени в състава и 

разпределението на растителната покривка водят до промени и във водния режим. 

Необходимо е да се отбележи, че факторите температура и влажност, особено в контекста 

на климатичните промени, въздействат върху растенията във висока степен свързано. Това 

означава, че ако бъде достигнат екстремумът по отношение на един от двата елемента 

(температура или влажност), благоприятното въздействие на другия елемент в известна 

степен може да намали, но не и да компенсира общия негативен ефект върху развитието 

на даден растителен вид или фитоценоза. Поради тази причина представения по-горе 

списък с уязвими и чувствителни по отношение на влагата растителни съобщества остава 

отворен, което обуславя и нуждата от задълбочени бъдещи изследвания в тази сфера. 

 

 

1.13. РАСТИТЕЛНОСТ 

 

При разработване на т.1.13. РАСТИТЕЛНОСТ са отразени всички проекти, проучвания и 

научни изследвания предоставени от ДПП „Витоша“. 

 

1.13.1. Класификация на растителността 

 

1.13.1.1. Класификация на растителността на ранг формация по Бондев, 1991 

(Растителността на България) 

 

В План‘2 е представена принадлежността на формациите към типовете местообитания от 

EUR 27/Приложение 1 на ЗБР  

 

Психрофитна и криофитна хекистотермна растителност в алпийския безлесен пояс 

Коренна растителност 
1. Ацидофилни психрофитни тревни (Cariceta curvulae, Festuceta riloensis, Seslerieta 

comosae, Junceta trifidi, Festuceta airoides, Agrostideta rupestris и др.) и храстови (Saliceta 

herbaceae, Saliceta retusea, Empetreta nigrae, Vaccinieta uliginosi и др.) формации. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества, 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 

EUNIS: F2.213, F2.231, F2.261, F2.27, F2.2A2, E4.32 

 

Ксеромезофитна, мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в 

субалпийския храстов пояс 

Коренна растителност 
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3. Формация на клека (Pineta mugi) на места в съчетание с коренни храстови (Alneta 

viridis, Saliceta waldsteinianae и др.) и производни храстови (Junipereta sibiricae и др.), 

храстчеви (Vaccinieta vitis-idaeae и др.) и тревни (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) 

формации. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo, 

4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 

EUNIS: F2.48, F2.32163 

 

5. Хигропсихрофилни (торфищни) формации (Cariceta acutae, Cariceta echinatae, Cariceta 

rostratae, Shagneta spp., Saliceta lapponi, Primuleta deori, Hygronardeta и др.) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp., 

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

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

EUNIS: F2.48, E3.51, D2.I3 

 

Производна растителност 
6. Формация на сибирската хвойна (Junipereta sibiricae) предимно в съчетание с 

производни храстови (Chamaecytiseta absinthioides, Vaccinieta myrtilli, Vaccinieta vitis-

idaeae, Vaccinieta uliginosi и др.) и тревни (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) 

формации. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества, 6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините 

EUNIS: F2.213, F2.231, F2.27, F2.2A2, E4.31 

 

7. Формация на връшняка (Bruckenthalieta spiculifoliae) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

EUNIS: F2.261 

 

8. Ацидофилни психрофитни тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae, 

Bellardiochloeta violaceae, Agrostideta capillaris и др.) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 

съобщества, 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глиести почви (Molinion 

caeruleae).  

EUNIS: E4.39, E3.51 

 

Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в иглолистния горски 

пояс (Квазибореална мезофитна растителност) 

Коренна растителност 
12. Смърчови гори (Piceeta abietis), на места примесени с фитоценози на клек (Pineta 

mugo) 

15 Смесени гори от смърч (Picea abies) и ела (Abies alba) 

17 Смесени гори от смърч (Picea abies) и обикновен бук (Fagus sylvatica) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

EUNIS: G3.1E 
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Производна растителност 
22. Гори от трепетлика (Populus tremula) на мястото на гори от смърч (Picea abies L. 

Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

EUNIS: G1.C4 

 

23. Гори от бреза (Betuleta pendulae) на мястото на гори от смърч (Picea abies (L.) Karst.) 

и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

EUNIS: G1.C4 

 

24. Гори от бяла елша (Alneta incanae), на места възникнали вторично на мястото на гори 

от смърч (Picea abies L.Karst). 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 

EUNIS: G1.1, G1.2 

 

25. Храсталаци от сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), дребна хвойна (Junipereta 

pygmaei), зановец (Chamaecytiseta absinthioides) и др. на мястото на гори от смърч (Picea 

abies (L.) Karst.), бяла мура (Pinus peuce Grisb.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

EUNIS: F2.213, F2.231, F2.27, F2.2A2 

 

26. Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae и др.) на мястото на гори от 

смърч (Picea abies L. Karst.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и бяла мура (Pinus peuce Grisb.) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6230 *Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините, 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, 

торфени или глиести почви (Molinion caeruleae), 6520 Планински сенокосни ливади 

EUNIS: E4.31, E3.51, E2.33 

 

29. Изкуствени насаждения от бял бор (Pinus sylvestris). 

EUNIS: G3.F12 

 

Мезофитна микротермна неморална растителност в буковия горски пояс 

Коренна растителност 
33 Смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica), ела (Abies alba) и смърч (Picea abies) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum  

EUNIS: G1.6922 

 

Производна растителност 
44. Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae, Bellardiochloeta violaceae) на 

мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и ела (Abies alba Mill.). 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6230 *Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините, 6520 Планински сенокосни ливади 

EUNIS: E4.31, E2.33 

 

Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-горуновия 

горски пояс (Сверноприсредиземноморска растителност) 

Коренна растителност 

48. Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae) 
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Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9150 Термофилни букови гори 

(Cephalanthero-Fagion) 

EUNIS: G1.661 

 

49. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (K.Maly) Hyelmq.) и 

обикновен габър (Carpinus betulus L.). 

EUNIS: G1.A322 

 

51. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (K.Maly) Hyelmq.), 

горун (Quercus dalechampii Ten.), планински ясен (Fraxinus excelsior L.), явор (Acer 

pseudoplatanus L.), хиркански клен (Acer hyrcanum Fisch. Et Mey.) и др. 

EUNIS:G1.69 

 

55. Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus L.), клен (Acer campestre L.) и др. 

EUNIS: G1.A322 

 

56. Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli). 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum 

EUNIS: G1.A322 

 

58. Гори от горун (Querceta dalechampii). 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum 

EUNIS: G1.A322 

 

Производна растителност 
71. Храсталаци от леска (Coryleta avellanae) предимно на мястото на гори от габър, горун, 

черен бор, бук, бял бор и др. 

EUNIS: G5.71 

 

72. Храсталаци от обикновена хвойна (Junipereta communis) предимно на мястото на гори 

от горун, бук, черен бор, бял бор и др. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 5130 Съобщества на Juniperus communis 

върху варовик 

EUNIS: F3.164 

 

74. Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, Festuceta 

stojanovii, Festuceta pancicii, Festuceta dalmaticae, Chrysopogoneta grylii, Agrostideta 

capillaris и др.). 

EUNIS: E1.222, E1.4344 

 

Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в 

ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини 

Коренна растителност 
91. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.). 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори 

EUNIS: G1.768 
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106 Гори от граница (Querceta pubescentis) и виргилиев дъб (Querceta virgiliane) 

108 Смесени гори от виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и граница (Quercus pubescens) и с 

полски клен (Acer campestre) 

110 Смесени гори от граница (Quercиs pubescens), виргилиев дъб (Querceta virgiliana) и 

мъждрян (Fraxinus ornus) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 

EUNIS: G1.7372 

 

Производна растителност 
129. Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), 

луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и 

ефемери (Ephemereta) 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6210 *Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 

EUNIS: E1.222, E1.234, E1.4344 

 

Мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в низините, в котловинните 

полета и край реките 

Коренна растителност 

143. Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби (предимно Saliceta albae, Saliceta 

fragilis) и тополи (Populeta nigrae, Populeta albae) на места в съчетание с изкуствени 

тополови насаждения и с хигрофитни тревни формации. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

EUNIS: G1.1, G1.2 

 

Производна растителност 

148. Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, 

Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) на мястото на гори от 

бряст, полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др. 

Местообитание по Приложение 1 към ЗБР: 6510 Низинни сенокосни ливади 

EUNIS: E2.252 

 

В картата на растителността на Бондев (1991) нямат съответствие изкуствено 

създадените култури от неместни иглолистни и широколистни видове – зелена дугласка, 

лиственица, бяла акация, червен дъб, хибридни тополи, както и местообитанията с изцяло 

антропогенен произход. Шест природните местообитания от Приложение 1 на Директива 

92/43, които се срещат на Витоша, нямат съответствие в класификационната схема на 

растителността по Бондев (1991). Това са 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви 

в равнините и в планинския до алпийския пояс, 8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс, 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, 8230 

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii, 8310 Неблагоустроени пещери и 91D0* Мочурни гори. 

 

1.13.1.2.Класификация на горската растителност, съгласно класификационната 

система European forest types Categories and types for sustainable forest management 

reporting and policy, публикувано в EEA Technical report No 9/2006 на Европейската 

Агенция по околна среда  
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На територията на ПП „Витоша“ са установени 12 типа горска растителност, 

отнасяща се към 9 по-големи категории, съгласно класификационната система European 

forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and policy, 

включена в EEA Technical report No 9/2006 на Европейската Агенция по околна среда. 

 

3.2. Субалпийски и планински смърчови гори, планински смесени смърчово-елови гори 

(Subalpine and mountainous spruce and mountainous mixed spruce-Silver fir -forest) 

5.8. Клисурни гори и гори върху стръмни склонове (Ravine and slope forest) 

5.9. Други мезофитни листопадни гори (Other mesophytic deciduous forests) 

6.7. Мизийски нископланински букови гори (Moesian submountainous beech forest) 

7.6. Мизийски планински букови гори (Moesian mountainous beech forest) 

8.1. Гори от космат дъб (Downy oak forest) 

8.2. Гори от цер, благун и горун (Turkey oak, Hungarian oak and Sessile oak forest) 

11.1. Иглолистни или смесени мочурни гори (Conifer dominated or mixed mire forest) 

12.2. Крайречни гори (Fluvial forest) 

13.5 Гори от трепетлика (Aspen forest), 13.4 Гори от бреза с пионерен или антропогенен 

произход (Other birch forest) 

14.1 Култури от местни видове (Plantations of site-native species) 

14.2 Култури от неместни видове или самозалесявания на екзотични видове (Plantations of 

not-site-native species and self-sown exotic forest) 

 

1.13.1.3. Обща оценка на влиянието на климатичните промени върху тревната, 

храстовата и дървесната растителност. Мерки за смекчаване на въздействието и 

адаптиране 

 

Въпреки актуалността на тематиката за климатичните промени през последното 

десетилетие в световен мащаб, в България подобни изследвания са изключително малко 

на брой. Основният акцент в тях се поставя върху интерпретирането на отделни елементи 

на климата. Публикации, които представят задълбочен анализ на промените, настъпващи 

в растителните популации и растителните съобщества у нас под влияние на 

климатичните промени на практика липсват. Едно единствено изследване разглежда 

връзката между общото затопляне на климата през последното десетилетие на 20 век на 

базата на данни за температурната динамика и повишаването на горната граница на 

горите от бяла мура в Централна Стара планина. За територията на ПП „Витоша“ 

подобни изследвания напълно отсъстват. 

На базата на литературни данни от изследвания, проведени в страната и чужбина, 

може да се посочат някои основни закономерности в изменението на елементи на 

климата от една страна и в растителните популации и съобщества от друга, между които 

има връзка: 

 наличие на трайна тенденция към затопляне от края на 1970-те години; 

 намаление на годишната амплитуда между максималната и минималната 

температура на въздуха, като минималната температура се повишава по-бързо от 

максималната; 

 изместване на максималния воден оток през ранна пролет и задълбочаване на 

засушаването през летните месеци; 

 намаление в дебелината на снежната покривка от края на миналия век насам; 

 увеличаване на водния дефицит в почвата в резултат на повишения разход на 

вода, която се изпарява от повърхността на почвата и посредством 

транспирацията на растителността; 
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 увеличаване на вегетационния период и изпреварване във фенологичното 

развитие със 7-15 дни в различните климатични райони; 

 изместване на горната граница на широколистните гори към по-голяма надморска 

височина; 

 повишена уязвимост и неустойчивост на популациите на високопланински 

видове по отношение на потенциална фрагментация и конкуренция с видове, 

типични за по-ниска надморска височина; 

 опасност от загиване на популации на стенобионтни високопланински видове, 

тясно свързани с конкретни условия на средата, за които не съществува 

възможност за миграция към по-висока надморска височина по обективни 

причини; 

 загуба на адаптивен потенциал, произтичащ от жизнените стратегии на 

растенията за преживяване на неблагоприятните условия през годината в 

следствие на климатичните промени. 

Разработването на достоверни климатични сценарии и анализирането на техните 

проекции върху различни времеви интервали има голямо значение за прогнозирането на 

отговора на растителните екосистеми към климатичните промени. Съществуват обаче 

сериозни затруднения при създаването на модели, симулиращи очакваните промени в 

растителността. Те се дължат на видово специфичните особености във възобновяването 

на растенията, различните им жизнени стратегии и екологична пластичност, генетичното 

разнообразие в популациите, вътревидовата и междувидовата конкуренция.  

Към настоящият момент е трудно да се направи обоснована оценка на влиянието 

на климатичните промени върху тревната, храстовата и дървесната растителност на ПП 

„Витоша“ поради липсата на систематично събирани данни за състоянието на 

растителните популации и съобщества. Такава оценка може да бъде изготвена след 

реализиране на следната последователност от събития: 1) избор на подходяща 

методология за мониторинг на промените в растителните съобщества под влияние на 

климата; 2) избор на подходящи обекти и пробни площи за наблюдение; 3) периодично 

провеждане на наблюдения, които да осигурят достатъчен фактологичен материал за 

анализ и моделиране. В т. 1.12.1 са представени поредица от пробни площи, които да 

бъдат използвани за нуждите на бъдещ мониторинг на влиянието на климатичните 

промени върху растителните съобщества. Тези пробни площи включват почти всички 

консервационно значими природни местообитания в ПП „Витоша“.  

През 2011 г. Министерството на земеделието и храните одобрява Програма от 

мерки за адаптация на горите в Република България към климатичните промени по зони 

на уязвимост. Тези зони на уязвимост са изведени от три прогностични модела, 

разглеждащи периодите до 2020 г., 2050 г. и 2080 г. на базата на данни за съвремения 

климат (1961-1990 г.). Оценките са представени в 5-бална скала (твърде висока, висока, 

средна, ниска и твърде ниска степен на уязвимост). Горската територия на ПП „Витоша“ 

при различните сценарии (оптимистичен, реалистичен и песимистичен), показва ниска до 

средна степен на уязвимост. Поради статута на защитена територия само част от 

изброените в документа мерки са приложими за територията на парка: 

 Прилагане на лесовъдски системи с осигуряване на предварително естествено 

възобновяване на горите; 

 Съхраняване на естествения характер на горските екосистеми; 

 Запазване на естествените иглолистни насаждения в ниските части на планината; 

 Мониторинг върху процесите в района на горната граница на гората и очакваното й 

повишаване. Недопускане на колонизиране на открити територии, богати на редки 

и светлолюбиви растения; 
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 Ограничаване/недопускане на паша на селскостопански животни на стръмни 

високопланински пасища с разреден и разкъсан тревен чим и риск от почвена 

ерозия; 

 Мониторинг върху развитието на клековите съобщества и взаимодействието им с 

маргиналните високопланински насаждения; 

 Фитоценологичен мониторинг за проследяване динамиката на тревната покривка 

във високопланинските гори; 

 Провеждане на мониторинг след природни нарушения за установяване на 

каламитетно намножаване на вредители и развитието на епифитотии в 

биосферните резервати; 

 Провеждане на природосъобразни мероприятия за ликвидиране на последствията 

от природни бедствия, засегнали едновременно гори със стопански функции и гори 

в защитени територии. 

Растителните съобщества, намиращи се в субалпийската безлесна зона на ПП 

„Витоша“, следвайки общите заключения от литературата за повишената чувствителност 

на високопланинските екосистеми към климатичните промени, могат да се оценят с 

висока до твърде висока степен на уязвимост. Това се обуславя от ограничената във 

височинен аспект територия за миграция, което е предпоставка за фрагментация на 

местообитанията и в най-лошия случай изчезване на растителни видове и/или цели 

съобщества при реализиране на неблагоприятен климатичен сценарий. Растителните 

видове и съобщества в тази зона са приспособени към специфичен комплекс от условия 

на средата. За територията на ПП „Витоша” такива съобщества са концентрирани в 

северния по-висок дял на парка и са част от местообитания 4070* Храстови съобщества с 

Pinus mugo, 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp., 6150 Силикатни алпийски и 

бореални тревни съобщества, 6230* Богати на видове картълови съобщества върху 

силикатен терен в планините, 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или 

глинести почви (Molinion caeculeae), 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища, съобществата с участието на петтичинковата върба, която за България се 

срещат само на Витоша, 4060 Алпийските и бореални ерикоидни съобщества с високо 

участие на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi). Поради неблагоприятните климатични 

условия при по-голяма надморска височина и в някои случаи затрудненото участие на 

специализираните опрашители в процесите на размножаване на растенията, за много 

видове от високопланинската част възобновяването е главно вегетативно. Намаляването 

на периода на задържане на снежната покривка и нейната нестабилност, редуването на 

снеговалежи и дъждове, внезапни застудявания през пролетта или есента в комбинация с 

удължаване на вегетационния период могат да изложат на сериозна опазност оцеляването 

на отделни популации на видове и свързаните с тях съобщества в контекста на 

задълбочаване на климатичните промени. Като основни мерки за смекчаване на 

последиците от климатичните изменения в субалпийските съобщества могат да се 

посочат : 

 Опазване на площта, структурата и функциите на природните местообитания и 

предотвратяване на тяхната антропогенно причинена фрагментация;  

 Ефективно опазване на водните ресурси във високите планински части като 

естествен фактор за борба със засушаването на почвата и смекчаване на ефекта на 

воден дефицит и топлинен стрес при растенията; 

 Опазване на пионерни съобщества като отворените ксерофилни съобщества с 

преобладаване на видове от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. и първични 

местообитания като силикатните сипеи. 
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1.13.2. Характеристика на горско-дървесната растителност 

1.13.2.1. Общи данни за горските територии в обхвата на ПП „Витоша“ 

 

Площта на ПП „Витоша“ при двата последователни Плана за управление през 2005 (План‘1) и 2015 година (План‘2), по 

вид на земите се разпределя както следва: 

 

Таблица № 33: Разпределение на горите в ПП „Витоша“ при  План‘1 и План‘2  

Вид територия 

План‘1 План‘2 

Разлика в +/- 
ха 

В т.ч. на ПП от 2015 г. 

ха % ха % 
ТП ДГС 
София 

ТП ДЛС 
Витошко-
Студена 

ГОРИ 15318.0 62.5 15553.5 71.6 235.5 7039.5 8514.0 

В т.ч. естествен произход 10537.9 43.0 10693.4 49.2 155.5 4745.6 5947.8 

В т.ч. изк. произход 4780.1 19.5 4860.1 22.4 76.2 2293.9 2566.2 

Клек 5.6 0.0 4.3 0.0 -1.3 4.3 0.0 

Всичко залес. площ 15323.6 62.6 15557.8 71.6 234.2 7043.8 8514.0 

Всичко незалес. / дървопроизводителна 
площ 718.1 2.9 354.6 1.6 -363.5 40.9 313.7 

Високопланински пасища 2092.5 8.6 904.3 4.2 -1188.2 904.3 0.0 

Горски пасища 352.0 1.4 568.2 2.6 216.2 264.6 303.6 

Всичко други недървопроизводителни 
площи 6005.2 24.5 4350.8 20.0 -1654.4 918.6 3432.2 

ВСИЧКО инвентаризация на ПП 
ВИТОША 24491.4 100.0 21735.7 100.0 -2755.7 9172.3 12563.4 

В т.ч. ТП ДГС София* 11441.5   9172.2   -2269.3     

В т.ч. ТП ДЛС Витошко-Студена* 12390.2   12563.5   173.3     

В т.ч. ДЛ Радомир* 511.7   0.0   -511.7     

БР „Бистришко бранище“-2015 - - 1061.7         

Р „Торфено бранище“ - 2015 - - 786.6         

ВСИЧКО ПП „ВИТОША“ с резервати 24491.4 100.0 23584.0   -907.4     

Земеделски територии 2592.5    3521.2   + 928.7     

Природен парк „ВИТОША“ по ЦМ 27083.9   27105.2   + 21.3     

Източник на информация: * Сборът от така цитираните площи по ДГС/ДЛС от План‘1, в действителност е по-малък със 148.0 ха от общата площ по вид 

на горите и земите /Приложение №22 на ПУ-2005/, което там не е обяснено. 

 



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 

201 

Разликите в общата площ се разглеждат в детайли в Част Първа, т.1.1 на ПУ, както 

и в Сборник "Характеристика на горските територии и горска инвентаризация". 

Точното разпределение на горските територии по вид на земите, към 31.12.2014 

година е както е показано в таблица. 

 

Площта на горските територии в ПП Витоша, съгласно ЛУП на ТП ДГС София и 

ТП ДЛС Витошко (само за частите от тях попадащи в ПП Витоша) е 21 735.7 ха. 

Залесената площ е 15557.8 ха или 71.6% от площта на горските територии в парка. От нея 

- 49,6% са горите със семенен /високостъблен/ произход (иглолистни – 37,1% и 

широколистни – 12,6%). Но като цяло преобладават насажденията с издънков произход 

(49,1%).  

Незалесената площ възлиза общо на 6177.9 ха (28.4%), от която най много са 

поляните – 3409.7 ха или 15.7%, и пасищата – 6.8% (568.2 ха в по-ниската част и 904.3 ха 

във високопланинската част на парка). Подробно по вид на земите сред разпределението 

на общата площ на парка е представено в Сборник „Характеристика на горските 

територии и горска инвентаризация“. 

 
1.13.2.2. Таксационна характеристика на горскодървесната растителност 

Съгласно изискванията на Заданието, за изходна база за характеристиката на 

горскодървесната растителност са взети данните от извършената актуализираща 

инвентаризация на база ЛУП на ТП ДГС София (2009 г.) и ДЛС Витошко – Студена 

(2008 г.), за частите от тях които попадат в границите на ПП „Витоша“. Тази 

инвентаризация на горите и горските земи в парка се извърши през лятото на 2015 г. 

От Таблица №34 се вижда, че растежните условия в ПП са най-благоприятни за 

иглолистните насаждения, които имат относително най-висока производителност 

изразяваща се с техния бонитет (2,7), запас на 1 ха и прираст (4,26 м3/ха с клони). Както 

се вижда от таблицата, най-високи са данните за иглолистните гори – 6,18 м3/ха 

ср.прираст, като за боровите култури той е 7,0 м3/ха. Средната възраст на горите в ПП 

"Витоша" е 56 години. Най-висока е средната възраст на широколистните семенни гори 

е 72-85 години, а на издънковите е около 60 години. Средният бонитет е 2.7 (III), а 

средната пълнота 0.71. Общият запас от дървесина с клони възлиза на 3 588 435 м3  (3 

122 055 м3 – без клони). Средният запас на дървесина с клони е 229 м3/ха. Общия 

среден годишен прираст на насажденията (с клони) възлиза на 66 669 м3, а годишния 

прираст на 1 ха – 4.3 м3. 

 

Таблица №34:Средни таксационни показатели на насажденията в ПП „Витоша“ по видове гори 

Вид  гори 
Площ 

в ха 

Ср. 

въз-

раст 

Ср. 

бони-

тет 

Ср. 

пъл-

нота 

 Запас без 

клони 

Прираст без 

клони 

 Запас с 

клони 

Прираст с 

клони 

общо 
на 

ха 
общо 

на 

1ха 
общо 

на 

1ха 
общо 

на 

1ха 

Иглолистни 5767.8 51 2.7 0.76 1549355 268 31333 5.43 1754210 304 35652 6.18 

Широколист. 

Високостъб. 1946.3 70 3.0 0.62 338225 174 4961 2.55 384020 197 5642 2.90 

Издънкови за 

превръщане 7644.5 58 2.5 0.69 1171670 153 20352 2.66 1378780 180 23946 3.13 

Нискостъблени 187.5 31 4.3 0.57 5960 32 333 1.78 6680 36 373 1.99 

Тополови   7.4 35 3.0 0.44 1120 151 44 5.92 1225 165 49 6.60 

ОБЩО 15553.5 56 2.7 0.71 3122055 200 57911 3.70 3588435 229 66669 4.26 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 
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От това разпределение и характеристика на насажденията по видове гори, може да се 

изтъкнат следните по-важни констатации:  

 Вероятния произход на широколистните високостъблени гори е смесен, и в тях не 

малък дял участие имат и издънкови екземпляри, което личи от относително ниският им 

прираст (2.55 м3/ха) и запас на 1 ха (197 м3 без клони). За това заслуга има и относително 

малката пълнота на насажденията, които в не малка степен имат нехомогенна структура, 

дължащо се на ползвания на дървесина в различни периоди в миналото. 

 Иглолистните насаждения и култури, са с висок прираст (5.43 м3/ха без клони) и 

запас на 1 ха (268 м3), което се дължи на благоприятните растежни условия и високия 

текущ прираст, която те имат в тази възраст (51 г – средна възраст). 

 Издънковите насаждения имат висок среден бонитет (2.5) и относително запазена 

хомогенна структура (0.7 пълнота). По-ниския запас и прираст на насажденията се дължи 

на по-високата им средна възраст, и вероятно по-големия брой ротации. 

 

  разпределение на залесената площ и запаса по дървесни видове 
 

Фигура №46: Разпределение на дървесните видове по площ и запас /с клони/ в % 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

 

Разпределението на залесената площ по дървесни видове показва, че облика на ПП се 

представя от бука (40.5% от залес.площ) и белият бор (18.4%). Общо иглолистните 

дървесни видове съставляват 34.7% от залесената площ. 
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 Разпределение на залесената площ по класове на възраст: 

 

Фигура №47: Разпределението на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

 

Разпределението на насажденията по класове на възраст показва, че 71.8% 

(11200.5ха) от насажденията и културите са на възраст между 41 и 80 години, а младите 

насаждения и култури (до 40 г.възраст) общо са под 15% (2263.4 ха), в т.ч. тези до 20 

години са едва 693.5 ха. 

Най-стари са смърчовите (89 г) и естествените букови и габърови гори (85г / 

104г).  Средната възраст на насажденията е 56 години. 

 

 Разпределение на залесената площ по бонитет на насажденията: 

 

Фигура №48: Разпределението на залесената площ по бонитет на насажденията 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

Средния бонитет на насажденията е 2.7, което показва, че те притежават една средно 

висока обща производителност.  
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 Разпределение на залесената площ по пълноти на насажденията: 

 

Фигура №49: Разпределение на залесената площ по пълноти на насажденията 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

 

Както се вижда от графиката, преобладаващата част от насажденията в парка са със 

запазена структура, която се отличава с относително висока пълнота – 71,6% от площа е 

покрита с насаждения, чиято пълнота е от 0.7 до 1.0 (11143,9 ха). 

 

1.13.2.3. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и 

чуждоземни и  процентното им съотношение 
 

От общата площ  на горите (без клека), преобладават тези с естествен произход – 

68.8%.  Както личи, културите заемат останалата залесена площ – върху 4856.3 ха 

(31.2%). От тях 4656.4 ха са склопени, 166.7 ха са несклопени, а 33.2 ха са изредени. От 

естествените насаждения 10105.3 ха (94.5%) са с пълнота от 0.4 до 1.0, а редини – с 

пълнота до 0.3 вкл., са 590.2 ха. 

 

Таблица №35: Разпределение на залесената площ по произход на насажденията 

Площ на Горите в ПП „Витоша“, вкл. клек 15557.8 ха 100 % 

В т.ч. с естествен произход 10693.4 ха 68.8% 

В т.ч. с изкуствен произход, вкл. клек (4.3 ха) 4864.4 ха 31.2 % 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

 

В следващата таблица са представени неместните и чуждоземни дървесни 

видове, които са инвентаризирани. Общо са инвентаризирани върху площ от 147.7 ха. 

Иглолистните са 15.5% и всички са чуждоземни. От широколистните видове 

преобладават също чуждоземните: червен дъб – 19.2%, евроамерикански клонове тополи – 

общо 6.9%. Неместни видове, в т.ч. натурализирани са всички останали, с общ дял 58.4%, 

основно от акация – 19.2% (28.3 ха): 
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Таблица №36:   
Разпределение на неместните и чуждоземни дървесни видове по класове на възраст 

Дървесен вид 
1-20 21-40 41-60 61-80 Общо 

% 
хектари 

Атласки кедър 0.1   0.1      - 0.2 0,1 

Веймутов бор      -      - 0.2      - 0.2 0,1 

Зелена дуглазка 2.7 12.2 4.6      - 19.5 13,2 

Европейска 

лиственица      -      - 0.9 1.8 2.7 1,8 

Сребрист смърч      - 0.4      -      - 0.4 0,3 

Червен дъб 1.1 2.8 24.3 0.1 28.3 19,2 

Акация 44.7 19.8 15.2 1.7 81.4 55,1 

Конски кестен      -      - 3.2      - 3.2 2,2 

Обикновен кестен      -      - 1.3 0.4 1.7 1,1 

Робуста      - 0.2      -      - 0.2 0,1 

Топола Регенерата 0.6 3.2 3      - 6.8 4,7 

Топола Бахилиери      - 0.4      -      - 0.4 0,3 

Топола И-214 0.3 2.3 0.1      - 2.7 1,8 

Общо: 49.5 41.3 52.9 4 147.7 100 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 
 

1.13.2.4. Функционална пренадлежност на горите в парка 

 

Функционалната принадлежност на горите в ПП е показана в следващата таблица 

№ 37. В нея различните категории се препокриват, като всички те са в т.ч. на основната 

„Природен парк“. Различните категории защитни гори имат обща площ, която е по-

голяма от цялата залесена площ, поради отнасянето на редица подотдели едновременно в 

няколко категории. 

 

Таблица №37: Разпределение на общата площ по функционална категория 

Функционална категория 

Водеща 
Функционална 

категория 

В друга 
Функционална 

категория 
Общо 

ха % ха ха 

I. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 

Природен парк 21735.7 100.0  21735.7 

В това число: 

Природна забележителност   48.2 48.2 

Защитена зона по „Натура 2000”   21735.7 21735.7 

II. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СЪС ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ 

1. ГТ за защита на водите:     

Санитарно-охранителна зона /без заповед/   200.3 200.3 

Санитарно-охранителна зона – пояс I   36.8 36.8 

Санитарно-охранителна зона – пояс II   389.1 389.1 

Санитарно-охранителна зона – пояс III   8086.3 8086.3 

200м защитна ивица около язовири   66.4 66.4 

2. Защитна ивица горна граница на гората   414.9 414.9 

3.ГТ за защита на сгради и обекти от 
техническата инфраструктура:     

50м защитна ивица около шосе   9.6 9.6 

200 м защитна ивица около манастири   12.3 12.3 

200 м защитна ивица около хижи   65.0 65.0 

4.Технически проект за борба с ерозията   2739.4 2739.4 

5. ГТ за защита на почвата:     

Клек    4.3 4.3 

Скално-урвест терен   48.2 48.2 

Нелесопригодна площ    58.9 58.9 
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6. ГТ с рекреационно значение:     

Зелена зона   1406.2 1406.2 

7. Семепроизводствени насаждения и градини:     

Дендрариум   13.8 13.8 

Семепроизводствено насаждение   65.4 65.4 

8. База за интензивно стопанисване на дивеч   810.2 810.2 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация за целите на План‘2. 

 

1.13.3. Резултати от инвентаризацията и актуализацията на ГТ 

 

Резултати от инвентаризацията и актуализацията на горските територии включват 

следните документи: 

 Обяснителна записка; 

 Таксационни описания – с отразени допълнително данни за типа ландшафт, 

природно местообитание, флористични и фаунистични видове със защитен статут, 

точкови обекти (табели, малки архитектурни елементи, чешми и др.) 

 Картен материал: 

 В текста на План‘2 са приложени в табличен вид/диаграми съгласно изискванията 

на Заданието 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ 

са представени с пълен обем данните от инвертаризацията на горите общо за цялата територия на парка и 

отделно за ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“, в т.ч. по видове собственост, както следва: 

- Разпределение на залесената площ по видове насаждения и бонитети;  

- Разпределение на дървесните видове по площ, запас и процентното им съотношение;  

- Разпределение на видовете насаждения по произход, включително и процентното им  

съотношение;  

- Разпределение на залесената площ по видове на насажденията и класове на възраст и  

пълнота.  

- Отчетни форми на ГТ, в т.ч. за всяко ДГС, ДЛС, в т. ч. по видове собственост. 

 

С План‘2  за ПП „Витоша“ са изработени следните картни слоеве в ГИС:  

-„Схема на картните листове“ в подходящ мащаб; 

-„Карта на типовете месторастения“ в М 1:25 000 (съгласно приета нова Горска типология, 

2011г.); 

-„Карта на насажденията и земеделските земи“ в М 1:10 000, съдържаща: преобладаващ дървесен 

вид в цвят, класове на възраст с щрих, пълнота с арабски цифри, бонитет с римски цифри, защитен вид с 

условен знак. При площ на подотдела по-малка от 2 ха, цифрите за пълнота и бонитет не се надписват. 

Същата карта да съдържа населените места, техните землищни граници, границите на ДДС, ДГС, РДГ и др. 

по преценка;  

-„Карта по насоки за мерки и дейности за горско-дгьрвесната растителност и за трайно ползване 

на земеделските земи“ в М 1:25 000; 

-„Карта на здравословното състояние на горите“ в М 1:25 000 — ще се отразят насажденията, 

увредени от корояди по степен на увреденост и динамика на развитие на процеса; 

-„Карта на засегнатите от пожари територии“ в М 1:25 000 (съобразена с изискванията на Наредба 

№ 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари). 

Събраната информация (базата данни) се представя в база данни - формат XLS и/им DBF и е интегрирана с 

ГИС системата на ПП „Витоша“. 

 

1.13.4. Обобщена характеристика на горско-дървесната растителност, илюстрирана в 

подходящ графичен и табличен вид 
 

Описаните в т.1.13.2 и 1.13.3. материали обособяват самостоятелен Сборник 

“Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ с включени в 

него приложения, в т.ч. списъци, таблици, отчетни форми, таксационни описания и картен 

материал, в съдържание и обхват съгласно приложимата нормативна уредба и Заданието 
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за ПУ. Разработени и приложени са Отчетните форми на ГТ от 1 – 7 ГФ, в т.ч. за всяко 

ДГС, ДЛС, в т. ч. по видове собственост. 
 

Към  План‘2 е включено Приложение – 3 „Карта по насоки за мерки и дейности за горскодървесната 

растителност и за трайно ползване на земеделските земи в М 1:100 000 

 

1.13.5. Стъблен и дендрохронологичен анализ 

 

Целта на стъбления анализ е свързана с решаването следния основен въпрос: 

 да се възстановят размерите на дърветата за минали години през определени 

интервали от време и изчисляване на тенденциите в изменението на растежа и прираста им 

по различни таксационни показатели се извършва чрез стъблен анализ (Михов, 2000). 

Стъбления анализ е направен за два от основните дървесни видове – бук и бял бор, 

като проби са взети от насаждения от северения и от южния склонове от различни 

височинни пояси. След съответна обработка на пробите са направените анализи и изводи, 

които подробно са разгледани в Сборник „Характеристика на горските територии и 

горска инвентаризация“ .  

Направеният стъблен анализ води до следните по-важни изводи: 

 Месторастенията в среднопланинския пояс на ПП „Витоша“ осигуряват условия за 

устойчиво развитие на естествените насаждения от обикновен бук, докато във 

високопланинския му пояс е установен намален растеж на този дървесен вид по височина, 

диаметър и обем. Културите от бял бор показват добър растеж както в среднопланинския, 

така и в нископланинския пояс на ПП „Витоша“. 

 Възрастта на насажденията от обикновен бук (90 и 95 г.) и културите от бял бор (81 и 57 

г.) и направените проучвания показват, че те изпълняват целите си. Културите 

способстват създаването на горска обстановка върху обезлесени и ерозирани площи и 

показват значими дървопроизводителни възможности на съответните месторастения с 

оглед устойчиво ползване на възобновими природни ресурси. 

 Въпреки достигнатия максимум на прираста по обем в някои от проучените насаждения, 

кривите на текущия и средния прираст по обем все още не са се пресекли. Това е 

указателно, че при тези възрасти дървостоите в изследваните месторастения на ПП 

„Витоша“ все още не са достигнали количествената си зрелост. 

 Установените коефициенти на механична стабилност на проучените борови култури 

(0,84 и 0,83) показват, че те попадат в категорията на стабилните дървостои, макар че са 

близо до границата от 0,85 за категорията на културите с намалена устойчивост срещу 

силни ветрове или обилни снеговалежи (Милев, 2013). В насаждения с по-гъсти схеми 

или пропуснати отгледни мероприятия е вероятно, механичната стабилност на 

дървостоите да е намалена. 

 През по-голямата част от растежните периоди на проучените насаждения дърветата в тях 

са били в добро състояние. При всички анализирани дървета са установени и периоди с 

понижен радиален прираст, причинени от въздействие на стресови фактори. По-точно 

характеризиране на тези периоди с влошено състояние и на установяване на причините 

за тях, може да се получи чрез извършване на дендрохронологичен анализ (Делков и 

кол., 1995). 
 

Целта на дендрохронологичния анализ е свързана с решаването на следните по-

важни задачи: 

 да се изградят представителни хронологии за радиалния прираст на основни 

дървесни видове за трите горски пояса (ниско, средно и високопланински) на ПП 

„Витоша“, които да отразяват специфичните растежни условия; 
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 да се установи влиянието на температурно-валежния режим върху радиалния 

прираст на съответните дървесни представители чрез многофакторен регресионен анализ; 

 да се направи сравнителен анализ за влиянието изложението (северно и южно) 

върху представителни букови насаждения. 

Резултатите от дендрохронологичните анализи са получени след сканиране с 

висока резолюция и са измерени и обработени със следните програмни продукти: 

CooRecorder v. 7.5, CDendro v. 7.5, DendroStat v. 3.0, Statistica v. 7.0, StatGraphics Centurion 

XVI и Excel v. 2010. Подробно резулатите са разгледани в Сборник „Характеристика на 

горските територии и горска инвентаризация“. 

Резултатите от лесопатологичното обследване за видовия състав на биотични 

стресори в района на ПП „Витоша“ показват, че в района преобладават вторични 

насекомни вредители и факултативни гъбни патогени. Тяхното масово развитие 

(каламитети и епифитотии) е свързано с предхождащо ги негативно въздействие на 

първичен стресор. За района на ПП „Витоша“, като най-важни представители на тази 

група, се откроиха климатичните условия (суши, много високи и ниски температури, 

мокри снегове, силни ветрове и др), които периодично оказват решаващо влияние върху 

здравословното състояние на основните дървесни видове. 
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ е 

включена аналитичната част, заедно с подробна информация и изводи от изследването свързано със 

стъбления и дендрохронологичен анализ, а пълните проучвания са съответно в ПРИЛОЖЕНИЕ IV и 

ПРИЛОЖЕНИЕ V към Сборника. 

 

1.13.6. Проучвания за здравословното състояние на горите  

В План‘2 е направено  проучване на здравословното състояние на горите в ПП. На 

база инвентаризацията през 2008-9 година и актуализацията през лятото на 2015 год, са 

описани болестите и вредителите, които са регистрирани, повредите и тяхното покритие, 

по вид и степен. 

Описано е въздействието по видове гори: Бяла мура Pinus peuce Griseb.; 

Обикновен смърч Picea abies (L.) H. Karst.; Бял бор Pinus sylvestris L.; Черен бор Pinus 

nigra J.F.Arnoldsy; Обикновен бук Fagus sylvatica L.; Зимен дъб Quercus petraea  Liebl. 

Важна констатация е, че климатичните промени водят до повишен риск от 

биостресори в горите. Това се дължи на: 

Обобщено резултатите показват, че в насаждения с обща площ 2172,9 ха (13,9 %) от 

площта на горите в ПП, са регистрирани повреди. Суховършие в различна степен е 

регистрирано в насаждения с обща площ 700,0 ха, като редуцираната площ на частите от 

тях с лека степен на суховършие възлизат на 65,5 ха, редуцираната площ на частите със 

средна степен на суховършие – на 39,5 ха и на частите със силна /загинали дървета/ степен 

– са 12,3 ха. Гниенето причинено от различни патогени е развито в насаждения с обща 

площ от 618,1 ха. Редуцираната площ на засегнатите дървета (части от тези насждения), 

според степента на повреда – лека, средна е съответно 72,0 ха, 29,6 ха и 1,8 ха. Общо 

редуцираната площ на засегнатите участъци с дървета (1-3 степен, от всички по вид 

повреди) възлиза на 389,4 ха, които са регистрирани в насаждения с обща площ 2172,9 ха. 
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ е 

включена аналитичната част, по т.1.13.6., заедно с отчетите за изследвания и проучвания, събраната и 

обобщена информация и др. продукти и документи, в т.ч. по вид и степен на повредите, по вид на 

насажденията и степен на повредата. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/August_Heinrich_Rudolf_Grisebach
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Karl_Wilhelm_Hermann_Karsten
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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1.14.ФЛОРА 

 

Територията на ПП „Витоша” съвпада със защитена зона (ЗЗ) BG0000113 „Витоша” 

от Националната и Европейската екологична мрежа Натура 2000. Европейската екологична 

мрежа цели да осигури дългосрочното опазване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа, в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. За всяка зона са 

посочени приоритетни видове растения, които са предмет на строго опазване в съответната 

зона. Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр, 07.2015 г. за ЗЗ BG0000113 „Витоша” 

като част от висшите растения включени в Директива 92/43/ЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, видовете предмет на опазване в ЗЗ „Витоша“ са: 

2 вида мъхове – Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. и Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & 

Nestl. и 2 вида цветни растения – Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (пърчовка, 

сем. Orchidaceae, Салепови) и Tozzia carpatica Woloszczak (карпатска тоция, сем. 

Scrophulariaceae, Живеничеви). 
 

1.14.1. Нисши растения 

 

1.14.1.1. Водорасли 

 

 Таксономично богатство. 

Въз основа на теренните изследвания през 2015 г., както и на реализирания през 

2008-2010 г. проект „Проучване на биоразнообразието на водораслите в някои Натура 

2000 местообитания на територията на Природен Парк „Витоша”, е установено, че 

алгофлората в ПП „Витоша“ е представена от 528 вида, разновидности и форми 

водорасли на 7 отдела. Изследвани са водосборите на реките Бистришка, Боянска, 

Владайска, Драгалевска и Струма от изворната им част до границите на парка и 

прилежащите им влажни зони (притоци, торфища, мочурища), както и Боянският 

водопад и карстовият извор „Живата вода”. Пълният видов списък на установените за 

Природния парк таксони е представен в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към План‘2.  

С най-голямо таксономично богатство се отличава жълтокафявата еволюционна 

линия – отдел Ochrophyta (374 таксона). В него кремъчните водорасли (диатомеи, клас 

Bacillariophyceae) са представени от 354 вида, разновидности и форми от 69 рода. Открит 

е нов за науката вид, именуван на Витоша планина Gomphonema vitoshiensis Ivanov & 

Isheva (непубл.), който е установен с най-голямо количество и честота на срещане в 

епилитона на р. Бистришка между 1500 и 2000 м н.м.в. (Ишева, 2011). Златистите (клас 

Chrysophyceae), синурофицейните (клас Synurophyceae) и жълтозелените водорасли 

(клас Tribophyceae) са застъпени с 8, 1 и 11 таксона, съответно. 

На второ място по таксономично богатство е зелената еволюционна линия (77 

таксона): (отдел Chlorophyta) – 38 таксона и отдел Streptophyta – 39 таксона. От 

останалите отдели  най-богати на видове са синьозелените водорасли (отдел 

Cyanoprokaryota) – 57 таксона. Червените водорасли  (отдел Rhodophyta) са представени 

с 6 таксона, пирофитовите (отдел Pyrrhophyta) – със 7, а еугленофитовите (отдел 

Euglenophyta) – с 8 таксона. 

Консервационно значими видове водорасли:  

На територията на ПП „Витоша“ не са установени видове от Червена книга на Р 

България (2015), но два вида червени и кафяви водорасли (Hildenbrandia rivularis и 

Heribaudiella fluviatilis са от Червения списък на българските макрофитни водорасли 

(Temniskova et al. 2008), където са включени със статут на почти застрашени видове. 

Освен това 110 микроводорасли от две таксономични групи имат консервационен статут 
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според червени списъци на други европейски страни (Lange-Bertalot 1996 – за кремъчни 

водорасли на Германия; Lenzenweger 1999 – за стрептофитофови дезмидиеви от 

Австрия). Най-голям е броят на консервационно значимите водорасли от жълтокафявата 

еволюционна линия (106), в която единственият кафяв вид е със статут на почти 

застрашен според критериите на IUCN и най-много са кремъчните водорасли – 105. 

Последните се разпределят в следните групи според Lange-Bertalot (1996): 5 таксона са 

със статут на почти изчезнали, 6 са силно застрашени от изчезване, 19 са застрашени от 

изчезване, 26 са вероятно застрашени, 18 са изключително редки и 31 таксона не са 

застрашени, но са в регресия. Списъкът е представен в Приложение към т.1.14.1.1,. 

Открити са шест нови находища на редките за страната сладководни червени 

водорасли Audouinella sp. (Chantransia фаза), Batrachospermum mоniliforme, Hildenbrandia 

sp. и Lemanea fluviatilis в реките Бистришка, Боянска, Струма и Владайска.  

 Екологични спектри на водорасловата флора  

Алгофлората на територията на ПП „Витоша“ е характерна за алпийските и 

субалпийски райони на Централна и Северна Европа. Водораслите в лотичните 

екосистеми са бентосни представители (развиващи се върху скали, камъни и мъхове), 

над 90% от тях са реобионти (развиващи се при високо кислородно съдържание), 

олиготрофи (развиващи се при ниска концентрация на хранителни вещества) и 

олигосапроби (развиващи се в чиста вода, без замърсяване). По отношение на активната 

реакция на водата, водораслите от лотичните пунктове са неутрофили, развиващи се при 

pH около 7, а тези от лентичните (торфища, мочурища) са ацидофили и ацидобионти.  

 Установени заплахи за водните местообитания. 

В реките Драгалевска и най-вече в р. Боянска (в пунктовете под х. Момина скала 

и на долната граница на парка) има развитие на водорасли устойчиви на органично 

замърсяване. Това е сигурна индикация за антропогенно замърсяване нагоре по 

течението и водосборите на тези реки, които протичат през най-урбанизираната част на 

ПП „Витоша“.  

Бъдещите дейности за опазване на водните местообитания, следва да са насочени 

към предотвратяване на всички антропогенни дейности в непосредствена близост до 

влажните зони (извори, реки, потоци, торфища, мочури и др.), които биха довели до 

промяна на тяхната хидроморфология, воден режим, химични показатели, както и до 

промяна на характерния облик на организмовите съобщества, обитаващи тези 

екосистеми.  

През последното десетилетие все по-интензивно се изследват влажните зони в 

планински райони в целия свят, с цел защита и опазване (Brittain & Milner 2001). 

Запазването на тези местообитания е приоритетно, тъй като скоростта на загуба на 

биоразнообразие в сладководните екосистеми е пет пъти по-бърза, в сравнение със 

сухоземните и морски такива. Планинските влажни зони са последните сладководни 

хабитати, които не са или са частично повлияни от човека и служат за „убежище” 

(„хабитатни острови”) за много видове (Werum 2001) .  

  Изследванията до този момент показват, че територията на ПП „Витоша“ 

се характеризира с много богата алгофлора и ценни за опазване редки, застрашени и 

потенциално нови видове. Въпреки установеното високо видово богатство, смятаме, че 

това не изчерпва пълния състав на алгофлората на територията на ПП „Витоша“, поради 

наличието на все още неизследвани местообитания, голямото разнообразие на хабитати, 

които водораслите обитават, както и сезонността на тяхното развитие. Препоръчваме 

системни изследвания на алгофлората на ПП „Витоша“ в периода на действие План‘2 в 

следните направления:   

 Проучване на видовото богатство; 
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 Проучване на неизследвани райони и местообитания;  

 Оценка на екологичното състояние на водите; 

 Водораслите като индикатори за краткосрочни и дългосрочни климатични 

промени.  
 

 
 

 

 

 

1.14.1.2. Лишеи 

 

 Богатство на таксони 

До момента  от територията на ПП „Витоша” по литературни и непубликувани 

данни са известни 369 вида лишеи, 3 вида аскомицети паразитиращи по лишеи и 5 вида 

нелихенизирани аскомицети, традиционно включвани в лихенологичната литература. 

Данни за лишеите не се съдържат в План‘1 . Информация за видовото богатство 

на лишеите в парка е включена в Заключителния отчет по приключил през 2002 г. проект 

на ПП „Витошa”. 

 Консервационно значими видове лишеи 

На територията на ПП „Витоша” според проучването от 2002 г се посочват 18 

консервационно значими видове лишеи 

• Девет вида се предполага, че са изчезнали от територията на парка: Anaptychia 

ciliaris (L.) Korb., Candelaria concolor (Dicks.) Srein., Heterodermia speciosa (Wulfen) 

Trevis., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Lobaria scrobiculata (Scop.) DC., Nephroma 

laevigatum Ach., Nephroma parile (Ach.) Ach., Pannaria conoplea (Ach.) Bory, Sticta 

sylvatica (Huds.) Ach. 

• Четири вида се посочват като критично застрашени: Cetrelia cetrarioides (Delise 

ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb., Evernia divaricata (L.) Ach., Nephroma resupinatum (L.) 

Ach. Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain., и един вид като застрашен: Usnea flipendula 

Stirt. 

• Четири вида се посочват като уязвими: Melanelia glabra (Schaer.) Essl., 

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb., Ramalina farinacea (L.) Ach., Ramalina 

fraxinea (L.) Ach. 

• За сто и единадесет вида се счита, че няма достатъчно данни за да се оцени 

тяхната консервационна значимост. 

 Стопански важни лишеи 

На територията на ПП „Витоша” се срещат 3 вида стопански важни лишеи, 

намиращи приложение във фармацевтичната и парфюмерийната промишленост, а 

именно: Cetraria islandica (L.) Ach., Исландски лишей, Evernia prunstri (L.) Ach., дъбов 

лишей и Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf., боров лишей. 

Извод 

От изложената информация се налага изводът, че видовете, които трябва да бъдат 

предмет на специални мерки в План‘2 са видовете с консервационна значимост. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.14.1.1. са представени Приложение №1.14.1.1.-1: „Таксономичен списък 

на водораслите на територията на ПП „Витоша“ и  Приложение №1.14.1.1.-2: „Списък на 

консервационно значими видове от ПП „Витоша“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е представен Картен слой „Разпространение на проучените видове “ в кара 

№16 „Карта на Флората“ . 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“  е приложена цялата аналитична част, 

заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др. продукти, 

документи и снимков материал за водораслите. 
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1.14.2. Гъби (Макромицети) 

 

 Богатство на таксони 

До момента  от територията на ПП „Витоша” по литературни и непубликувани 

данни  са известни 664 вида макромицети от 2 отдела (Ascomycota – 244 вида и   

Basidiomycota – 420 вида), 7 класа,19 разреда, 75 семейства и 230 рода. Данните за 

гъбите се съдържат в 37 научни труда  (16 са публикувани след 2000 г.). В План‘1 се 

съдържат оскъдни и базирани на по-стари литературни източници данни за 

макромицетите  на територията на ПП „Витошa”. Голяма част от съществуващата 

информация за видовото богатство и екологията на макромицетите в Парка е включена 

в Заключителния отчет по Проект ,,Микологично проучване на представителни 

растителни съобщества в ПП „Витошa” (Бакалова и др., 2003). 

От направения анализ се вижда, че като цяло територията на ПП „Витоша” е 

сравнително добре проучена по отношение на макромицетите. 

 Консервационно значими видове гъби 

На територията на ПП „Витоша” до този момент са установени 72 

консервационно значими видове макромицети: 70 вида от Червения списък на гъбите в 

България  и 2 вида (Ascocoryne turficola (Boud.) Korf и Zeus olympius Minter & Diamandis) 

- редки за Балканския полуостров и Европа. Zeus olimpius е със световно 

консервационно значение. Установен е само на Балканския полуостров ( в планините 

Олимп, Пирин и Витоша ). При следваща актуализация тези видове ще бъдат оценени 

по критериите на IUCN  за включване в Червения списък на гъбите в България. 

• Четиридесет и шест вида от категориите: Критично Застрашен (CR), Застрашен 

(EN) и Уязвим (VU) са включени в Червената Книга на България.      

• Два вида – Catathelasma imperiale и Cortinarius praestans са включени в 

Приложение 2а, чл. 35а на ЗБР (ДВ, бр. 94, 2007).  

•Три вида макромицети (Cortinarius violaceus, Gomphus clavatus и Sparassis 

crispa), включени в НСМБР са с находища в ПП „Витоша”. Cortinarius violaceus  и 

Gomphus clavatus се мониторират. 

Един вид – Gomphus clavatus е с Европейски статус за застрашеност (Критерий 

Aii според IUCN). Той е посочен за Важното място за растенията (ВМР) Витоша, което 

включва територията на ПП „Витоша”. 

От изложената информация се вижда, че ПП „Витоша” е защитена територия с 

изключителна висока консервационна значимост по отношение на гъбите. Необходими 

са обаче, проучвания и мониторинг на видовете гъби от Червения списък, Червената 

Книга на България и включените в НСМБР.  

 Стопански важни ядливи гъби 

На територията на ПП „Витоша” се срещат 18 вида стопански важни ядливи гъби, 

а именно: Agaricus arvensis (Горско-ливадна печурка), A. campestris (Полска печурка), A. 

sylvaticus (Горска печурка), Albatrellus confluens (Кифла), A. ovinus (Овча прахан), 

Armillaria mellea (Обикновена пънчушка), Boletus edulis (Обикновена манатарка), B. 

pinophillus (Борова манатарка), B. reticulatus (Дъбова манатарка) Cantharellus cibarius 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.14.1.2  е представено Приложение №1.14.1.2.: Списък на лишеите 
публикувани от ПП ,,Витоша”. 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №6  е представен Картен слой на „Разпространение на проучените видове “ в 

карта №17 „Карта на Флората“ . 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“  е приложена цялата аналитична 

част, заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др.продукти, 

документи и снимков материал за лишеите. 
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(Пачи крак), Craterellus cornucopioides (Тръбенка), Hydnum repandum (Жълта рогачка), 

Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Marasmius oreades (Челядинка), Morchella 

esculenta(Обикновена смръчкула), Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка), Suillus 

granulatus (Зърнеста масловка) и S. luteus (Обикновена масловка). По-голяма част от 

посочените видове се познават от населението и се събират. Най-интензивно се събират 

ядливите манатарки, Пачият крак , Обикновената смръчкула и Обикновената сърнела.  

За опазване на ресурсите от ядливи гъби в ПП „Витоша”  трябва да се заложат 

режими и норми  за събиране на ядливи гъби  в актуализирания план за управление. 

 

Извод 

От изложената информация се налага изводът, че видовете, които трябва да бъдат 

предмет на специални мерки  в План‘2 са от двете важни групи:  

1.  Консервационно значими видове от Червения списък на гъбите и Червената 

книга на Р. България. 

2. Стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно и безконтролно на  

територията на парка (особено  ядливите манатарки, Пачи крак и Обикновена 

смръчкула).  
 

 
 

 

 

 

 

1.14.3.  Висши растения  

 

1.14.3.1. Мъхове 

 

 Богатство на таксоните 

Мъховата флора на ПП „Витоша“ се характеризира с особено голямо видово 

богатство. На територията на Парка се срещат 45% от мъховете в България. Известни са 

341 вида мъхове.  

Разпределението им по отдели е както следва: 

– Отдел Anthocerotophyta – 2 вида 

– Отдел Marchantiophyta – 77 вида и 2 подвида 

– Отдел Bryophyta – 262 вида 

Семействата с най много родове са Grimmiaceae (25 вида), Sphagnaceae (23), 

Jungermanniaceae (23 вида), Brachytheciaceae (20), Bryaceae (18), Amblystegiaceae (14), 

Orthotrichaceae (13), Polytrichaceae (12 вида), Dicranaceaea (12 вида) и Pottiaceae (12). 

Родовете с най-много видове са Sphagnum (23 вида), Bryum (16), Grimmia (14), 

Plagiomnium (7), Jungermannia (6), Lophozia (6 вида) и Scapania (6 вида). 

 Консервационно значими видове мъхове 

На територията на ПП „Витоша“ са установени 75 вида мъхове с консервационно 

значение. В Червения списък на мъховете в България са включени 54 вида: 3 Критично 

застрашени, 12 Застрашени, 31 Уязвими, 7 Почти застрашени и един с категорията 

Недостатъчно проучен (Natcheva & al 2006). Два вида са включени в Приложение 2 на 

Закона за биологичното разнообразие и Приложение II на Директива 92/43 на ЕС и 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.14.2. са представени Приложение №1.14.2.-1:„Списък на макромицетите 

публикувани от ПП „Витоша“,  Приложение №1.14.2.-2.:„Списък на консервационно значимите видове 

установени в ПП „Витоша“ и  Приложение №1.14.2.-3.: „Видове макромицети регистрирани при 

теренните изследвания през 2015 г.“ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6  е представен Картен слой на „Разпространение на проучените видове гъби“ в 

карта №16: „Карта на Флората“  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“  е приложена цялата аналитична част, 

заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др.продукти, 

документи и снимков материал за гъбите. 
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Бернската конвенция. Всички видове от р. Sphagnum (23) са включени в Приложение 2а 

на Закона за биологичното разнообразие и Приложение 5b на Директива 92/43 на ЕС. 

Шест вида са включени в европейския Червен списък на редките мъхове (ECCB 1995): 

3 с категорията Рядък, 1 Уязвим и 2 Недостатъчно проучен. 

Три вида са обект на мониторинг от НСМБР. 

От изложената информация се вижда, че ПП „Витоша” е защитена територия с 

изключителна висока консервационна значимост по отношение на мъховете. 

Необходими са сериозни проучвания и мониторинг на състоянието на популациите на 

видовете мъхове от Червения списък на България, тези от приложенията на Закона за 

биологичното разнообразие и включените в НСМБР. 

 

Извод 
Опазването на мъховете е тясно свързано с опазването на техните местообитания. 

От изложените данни се вижда, че приоритетни за опазване групи които трябва да 

бъдат предмет на специални мерки, които да се заложат в План‘2 са: 

1) Консервационно значимите видове от Червения списък на мъховете в България – 

особено видовете, които са привързани към стари гори. В тази връзка е необходимо да 

се идентифицират важни за опазване на мъховете горски райони, в които 

горскостопанските мероприятия да бъдат съобразени с опазването на мъховата флора. 

2) Видове, които обитават торфища и високопланински приизворни участъци, които 

са изключително чувствителни на климатични промени, промяна в хидрологичния 

режим и замърсяване. Необходимо е да не се допуска нарушаване на водния режим на 

торфищата, вкл. и във водосборните им зони за да се осигури тяхното развитие и 

функциониране като резервоар на имобилизиран въглерод и важен компонент на 

биологичното и хабитатно разнообразие. 

 

1.14.3.2. Висша флора 

 

 Богатство на таксоните 

При установяването на флористичното богатство на парка е извършен критичен 

анализ на списъка от висши растения в парка, представен в ПУ “Витоша” от 2005 г. В 

резултат на преглед на литературните източници и справки в националните хербариуми 

(SOM, SO, SOA) и авторски сборове на терена, е актуализиран списъка на видовете в 

парка, а латинските наименования на част от таксоните в списъка на висшите растения 

са актуализирани в съответствие със съвременния им таксономичен статус (Асьов, 

Петрова ред., 2012). 

При така извършената работа бе установено, че висшата флора на ПП „Витоша“ се 

характеризира с голямо видово богатство. През 2015 г. на основата на данните от 4-то 

преработено и допълнено издание на “Конспект на висшата флора на България” (Асьов, 

Петрова ред., 2012), анализ на резултатите от осъществени проекти на територията на 

ПП „Витоша“ през последните години и в резултат на собствени проучвания (Tashev et 

al. 2013; 2015) е съставен допълнен списък на флората на Витоша, включващ 1859 вида 

от 573 рода и 109 семейства (Приложение 1; Приложение 2). Следователно, по данни 

към 2015 година, на територията на парка се срещат 45.3% от висшите растения, 

принадлежащи към 70.3% от семействата и 62.9% от родовете, известни за флората на 

България. 

Анализът на систематичната структура на висшата флора в парка е представен по-

долу. Най-много висши растения на Витоша принадлежат към клас Magnoliopsida 

(Двусемеделни растения) – 78.1% от видовете, следвани от клас Liliopsida 
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(Едносемеделни растения) – 19.6% от видовете, отдел Polypodiophyta (Папратовидни 

растения) – 1.3% и т. н. 

Таблица №38: Систематична структура на висшата флора в ПП „Витоша“ по 

отдели и класове (за Magnoliophyta) 

Отдел, клас Брой видове 

Equisetophyta (Хвощови) 7 

Lycopodiophyta (Плаунови) 4 

Polypodiophyta (Папратови) 24 

Pinophyta (Голосеменни) 9 

Magnoliophyta (Покритосеменни) 1816 

Liliopsida (Едносемеделни) 364 

Magnoliopsida (Двусемеделни) 1452 

Общо висши растения 1859 

Източник на информация: “Конспект на висшата флора на България” (Асьов, Петрова ред., 2012); 

Анализ на резултати от осъществени проекти на територията на ПП „Витоша“ през последните 

години; Резултати на собствени проучвания (Tashev et al. 2013; 2015). 

В таблица №39 е представена сравнителна характеристика на флористичното богатство 

на България, ПП “Витоша” и НП „Пирин“, от която се вижда, че богатството на 

флората в ПП „Витоша” превишава богатството на НП „Пирин” с повече от 500 вида, 

като флората на Витоша включва 45.3% от видовете, 62.8% от родовете и 70.9% от 

семействата от българската флора. В същото време, флората на НП „Пирин“ включва 

около една трета част – 32.6% от видовете в българската флора. 

Таблица №39: Сравнителна характеристика на флористичното богатство на 

България, ПП „Витоша“ и НП „Пирин“  

Флора на: Брой/процент семейства Брой/процент родове Брой/процент видове 

България 
(2012) 

155 

(100 %) 
914 

(100 %) 
4102 

(100 %) 

ПП “Витоша“ 
(2015) 

109 
(70,9 %) 

573 
(62,8 %) 

1859 
(45,3 %) 

НП „Пирин“ 
(2014) 

98 

(63,2 %) 
487 

(53,3 %) 
1341 

(32,6 %) 

Източник на информация: “Конспект на висшата флора на България” (Асьов, Петрова ред., 2012); 

Анализ на резултати от осъществени проекти на територията на ПП „Витоша“ през последните 

години; Резултати на собствени проучвания (Tashev et al. 2013; 2015); Проект на ПУ „Пирин“, 2014 г. 

Представена е сравнителна характеристика на флористичното богатство на най-

богатите на видове семейства от флората на България, ПП “Витоша” и НП „Пирин“от 

която се вижда, че най-богати на видове и в трите флори са семейства Asteraceae (240 за 

Витоша) и Poaceae (146 за Витоша). Трето по богатство във флората на Витоша е сем. 

Fabaceae (128 за Витоша), както е и за флората на България, а на 4-то и 5-то места са 

Rosaceae и Caryophyllaceae и т. н. Само с един вид във флората на ПП „Витоша“ са 

представени 31 семейства. Семейството с най-много родове е Asteraceae – включва 61 

рода, следвано от Poaceae и Apiaceae – съответно с 58 и 37 рода и т. н. Само с един род 

са представени 49 семейства. От родовете с най-много видове е представен род Carex – 
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45 вида, следван от родовете Hieracium и Trifolium със съответно 36 и 31 вида и т. н. 

Само с по един вид са представени 278 рода. 

 

Таблица №40: Сравнителна характеристика на флористичното богатство на най-

богатите на видове семейства от флората на България, ПП „Витоша” и НП „Пирин“ 

Най-богатите на видове 

семейства от флората на 

България, брой видове 

Най-богатите на видове 

семейства от флората на ПП 

“Витоша”, брой видове 

Най-богатите на видове 

семейства от флората на НП 

„Пирин“, брой видове 

Asteraceae (552) Asteraceae (240) Asteraceae (154) 

Poaceae (343) Poaceae (146) Poaceae (118) 

Fabaceae (292) Fabaceae (128) Rosaceae (82) 

Caryophyllaceae (229) Rosaceae (103) Caryophyllaceae (82) 

Rosaceae (215) Caryophyllaceae (93) Fabaceae (82) 

Brassicaceae (191) Scrophulariaceae (90) Brassicaceae (70) 

Scophulariaceae (172) Lamiaceae (82) Lamiaceae (64) 

Apiaceae (158) Brassicaceae (79) Scrophulariaceae (63) 

Lamiaceae (152) Apiaceae (76) Apiaceae (42) 

Liliaceaes.l. (142) Cyperaceae (62) Cyperaceae (39) 

Cyperaceae (116) Ranunculaceae (60) Ranunculaceae (37) 

Ranunculaceae (114) Liliaceae (58) Boraginaceae (30) 

Boraginaceae (102) Boraginaceae (49) Orchidaceae (26) 

Източник на информация: “Конспект на висшата флора на България” (Асьов, Петрова ред., 2012); 

Анализ на резултати от осъществени проекти на територията на ПП „Витоша“ през последните 

години; Резултати на собствени проучвания (Tashev et al. 2013; 2015); Проект на ПУ „Пирин“, 2014 г. 

 

Таблица №41: Разпределение на първите 15 по брой видове флорни елементи от 

флората на ПП „Витоша“ 

 

Флорни елементи  Брой видове  

Eur-As  247  

subMed  242  

Eur-Med  214  

Eur  158  

Boreal  148  

Eur-Sib  122  

Med  75  

subBoreal  74  

Флорни елементи  Брой видове  

Bal  72  

Kos  71  

Pont-Med  60  

Eur-subMed  30  

Carp-Bal  30  

Bul  19  

Pont  19  

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

На Фигура №50 е показана графиката на разпределението на броя на видовете висши 

растения от флората на ПП „Витоша“ по височинни пояси. От нея се вижда, че между 

надморската височина и броя видове има ясно изразена линейна зависимост, която може 
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да бъде изразена с уравнението y= -352.5x + 2190.5, с R2=0.9528, където x е височинни 

пояс, а y – броя видове, които се срещант в този пояс. 

 

Фигура №50: Графика на разпределението на броя на видовете висши растения от 

флората на ПП „Витоша“ по височинни пояси 

 
Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

От табл. №42 се вижда, че дендрофлората на ПП „Витоша” включва 199 вида от 72 

рода и 36 семейства, което представлява 45,7 % от видовете, 48,6% от родовете и 60 % 

от семействата от дендрофлората на България или 10,6 % от видовете, 12,5 % от 

родовете и 33 % от семействата от флората на Витоша. 

Най-богати на видове са семействата Rosaceae – 62 вида, Fabaceae – 23 вида, 

Salicaceae – 15 вида и т. н., а от родовете – Rubus и Rosa – по 15 вида, Chamaecytisus – 11 

вида, Quercus – 9 вида, Prunus – 8 вида и т. н. 

Петнадесет семейства (41,7 %) от дендрофлората на Витоша са представени от по 

един род, а 38 рода (52,8 %) – от по един вид. 
 

Таблица №42: Систематична структура на дендрофлората на ПП „Витоша“ 

ОТДЕЛ КЛАС 

ДЕНДРОФЛОРА на ПП „Витоша” 

Семейства, 

брой 

Родове, 

брой 

Видове, 

брой 

Equisetophyta   - - - 

Lycopodiophyta   - - - 

Polypodiophyta   - - - 

Pinophyta   3 5 9 

Magnoliophyta Liliopsida 1 1 2 

Magnoliophyta  Magnoliopsida 32 66 188 

Magnoliophyta                      Общо 33 67 190 

Общо 36 72 199 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 
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 Консервационно значими видове висши растения 

В списъка на консервационно значимите растения в ПУ на ПП „Витоша” 2005, в 

Приложение 10.2, са били включени 80 вида растения. Настоящата инвентаризация на 

тази група видове показа, че на територията на ПП „Витоша“ се срещат 239 вида с 

консервационно значение, като в тази бройка не са включени балканските 

субендемични видове, които са още 114 вида,  като общата бройка става 352 вида или 

19.0% от всички видове в парка. 

Систематичната структура на консервационно значимите видове висши растения 

от флората на ПП „Витоша“ е показана в Таблица №43. От нея се вижда, че 239-те вида 

се отнасят към 138 рода и 51 семейство, което представлява 12,9% от видовете, 23% от 

родовете и 46,7% от семействата от висшата флора на парка. Най-широко са 

представени Покритосеменните растения – 95.4% от всички видове, от които 68.8% са 

Двусемеделните и 26.6% са Едносемеделните растения. Голосеменните са 3.8%, а 

Папратовидните и Плауновите са представени само с по 1 вид – 0.4%. 

 

Таблица №43: Систематична структура на консервационно значимите видове висши 

растения от флората на ПП „Витоша“ 

Отдел Клас 

Консервационно значими видове 

Семейства, 

брой 

Родове, 

брой 

Видове, 

брой 

Equisetophyta   - 

  Lycopodiophyta   1 1 1 

Polypodiophyta   1 1 1 

Pinophyta   3 5 9 

Magnoliophyta Liliopsida 8 40 63 

Magnoliophyta Magnoliopsida 38 91 165 

Magnoliophyta Общо 46 131 228 

Общо 51 138 239 
Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

В Червената книга но Р България, том 1, „Растения и гъби”  (2015 г.) са включени 

36 вида. От тях 9 вида са с категория „критично застрашен” (CR), 23 вида са 

„застрашени” (EN) и 4 вида са категоризирани като „уязвими”(VU) (Приложение 12). 

Петдесет и пет вида са защитени от държавата и са включени в Приложение 3 на ЗБР, в 

което е публикуван актуалния към 2015 година списък на защитените растения. 

Защитени от конвенцията за международна търговия с редки видове растения и 

животни – CITES (1973) са 43 вида от флората на парка, предимно от семейство 

Салепови (Orchidaceae) (Приложение 14). В „Списъка на редките, застрашените и 

ендемичните растения в Европа“ (1983) попадат 13 вида, от които 7 вида с категория 

„незастрашен“ (nt), 4 вида с категория „рядък“ (R) и по 1 вид с категория „уязвим“ (V) 

и „неопределен“ (I) (Приложение 15). В „Червения списък на IUCN от 1997 г. на 

застрашените растения“ (1998) са включени 6 вида, от които 5 с категория „рядък“ (R) 

и 1 вид с категория „неопределен“ (I) (Приложение 16). Три вида – Echium russicum J. F. 

Gmel. (руско усойниче, Boraginaceae), Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 

(пърчовка, Orchidaceae) и Tozzia carpathica Woloszczak (карпатска тозия, 

Scrophulariaceae) са строго защитени и са включени в Приложение II на Директива 

92/43 на ЕС (ДМ, 1992) – последните 2 вида са приоритетни и са предмет на опазване в 

ЗЗ BG0000113 Витоша от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Един вид – 
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Lilium jankae A. Kern. (янкев крем, Liliaceae) e строго защитен в Европа от Конвенцията 

за защита на видовете от дивата флора и фауна и природни местообитания (Бернска 

конвенция – БК, 1979). Ендемичните видове във флората на парка са общо 204 (11% от 

всички видове в парка). Българските ендемити са 19, балканските са 71, а балканските 

субендемити са 114 вида. Реликтните видове общо са 72 – от тях 20 са глациални и 52 – 

терциерни реликти. 

 

Инвазивни чужди видове във флората на ПП „Витоша“ 

Анализът на флорните елементи в ПП „Витоша” показва, че към момента в парка 

са установени 25 вида, които могат да бъдат считани за инвазивни чужди видове или в 

бъдеще да се проявят ката такива при определени обстоятелства (Петрова и др. 2012; 

Ташев и др. 2015). Списъка им е представен в Приложение 23, част от Приложение №1 

и Приложение №5, които са част от План‘2. От приложението се вижда, че тези 25 вида 

принадлежат към 18 рода и 13 семейства. Две семейства включват половината от 

видовете – с най-много представители е сем. Asteraceae (Сложноцветни) – 7 вида, 

следвано от сем. Amaranthaceae (Щирови) – 5 вида и др. Географския произход на тези 

видове може да бъде представен по следния начин: 20 вида произхождат от 

Американския континент, 10 от тях са североамерикански, 5 вида се срещат в Южна и 

Северна Америка, 3 вида са само от Южна Америка, а 2 вида са от Централна Америка. 

От останалите 5 вида, 3 са от Азия и два – от Европа, като единия от двата европейски 

вида е хибрид между два азиатски. В „Топ 10” на най-проблемните инвазивни чужди 

видове в България, които са проникнали на територията на ПП „Витоша” влизат Acer 

negundo (ясенолистен явор), Ailanthus altissima (айлант), Elodea nuttallii (нуталиева 

водна чума), Fallopia x bohemica (бохемска фалопия), и Robinia pseudoacacia (бял 

салкъм) (Петрова и др. 2012). По долините на някои реки се среща и жлезистата 

слабонога (Impatiens glandulifera), едро растение с красиви неправилни цветове, чиято 

родина е Индия и Западните Хималаи – семената на това декоративно растение са 

попаднали тук от близките квартали на София и околните села и са превзели част от 

поречията на реките. 

Какви са мерките, които могат да бъдат използвани за ограничаване на 

въздействието на инвазивните видове върху естествените екосистеми и местни видове? 

Преди всичко, това е предотвратяването на появата на инвазивни видове, което е 

най-евтиният и най-добър подход и означава по-строг контрол на разпространението 

им и обмяна на информация на регионално, национално и международно ниво. След 

като инвазивните видове се установят, най-ефективната мярка е ликвидирането им. 

Тази мярка се нуждае от централизирано координиране и финансиране, за да обхване 

всички установени локалитети. В случаите, когато ликвидирането е невъзможно, 

необходимо е да се осигури ограничаване и дългосрочен контрол за спиране на по-

нататъшното разпространение на инвазивните видове.  Отговорностите са на 

Дирекцията на ПП за организиране и справяне с тези проблеми, при условие, че те ще 

получат всестранна подкрепа на всички заинтересовани страни, в това число и на 

природолюбителите, които осъзнават опасността. 

Най-често мероприятията, които се използват за ограничаване на навлизането на 

инвазивните видове могат да се сведат към две основни дейности – първо, 

унищожаване на индивидите на инвазивните видове чрез всички възможни методи в 

местата, където те са установени, и второ, засяване, засаждане или залесяване на 

освободените места от чуждите видове с местни видове, характерни за съответните 

естествени местообитания. Като добра практика в това отношение може да се посочи 

осъществяването на Дейност 4 по Проект № 58301-33-453 по ограничаване на 
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инвазията на Fallopia x bohemica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo 

fagetum” в района на хотел Хюндай в ПП „ Витоша“. 

Може да се обобщи, че към 2016 година не се забелязват много значителни 

инвазии на чуждоземни видове на територията на ПП „Витоша”, но това не означава, че 

борбата с установените локалитети на инвазивните видове не трябва да бъде засилвана, 

защото превенцията ще предотврати големи бъдещи разходи на трудови и финансови 

ресурси за борба с тези видове. 
 

 

Заплахи за висшата флора на ПП „Витоша” 

Заплахите за висшата флора на ПП „Витоша” могат да се разделят на две групи: 

природни и антропогенни (причинени от дейността на човека). 

Към първата група се отнасят: смерчове, ветроломи, снеголоми, лавини, мълнии, 

развитие на каламитети от вредни насекоми, развитие на вирусни болести, бактериози, 

трахеомикози и дърворазрушаващи (праханови) гъби. 

Към втората група се отнасят: бракониерски сечи, паша на кози, умишлени и 

причинени от човешка небрежност пожари, развитие на инфраструктура и застрояване 

на горски площи, замърсяване със строителни и битови отпадъци край пътищата и 

около хижите, ерозиране на почвата вследствие на неправомерно навлизане на моторни 

превозни средства, нарушаване на водния режим на почвите, речната мрежа и езерата, 

осушаване на торфищата, промяна на местообитанията, залесяване с нехарактерни за 

планината или чуждоземни видове, разпространение и завземане на естествените 

местообитания от инвазивни чужди видове растения. 
 

Извод 

Представените по-горе данни показват, че ПП „Витоша” е защитена територия на 

която се срещат 45.3% от висшите растения, принадлежащи към 70.3% от семействата и 

62.9% от родовете, известни за флората на България и която има изключително висока 

консервационна значимост по отношение на висшите растения в България и Европа. 

В същото време във флората на парка са установени над 5% чуждоземни и 

космополитни видове, някои от които, например Quercus rubra (червен американски 

дъб), Robinia pseudoacacia (бяла акация), Acer negundo (ясенолистен явор), Ailanthus 

altissima (айлант) , Laburnum anagyroides (златен дъжд), Fallopia x bohemica (бохемска 

рейнутрия) и др. могат да станат инвазивни за ПП „Витоша“ и да започнат да изместват 

автохтонните видове. Такъв процес вече се забелязва в по-ниските части на планината, 

до създадените някога култури от чуждоземни видове, по бреговете на някои реки, до 

постройки, хотели до пътната мрежа и пътеките. 

В следващите 10 години, също така, са необходими сериозни проучвания и 

мониторинг на състоянието на популациите на най-редките видове и особенно тези, 

които в България се срещат само в ПП „Витоша“, от много години не са били откривани 

в парка или са били откривани на Витоша само еднократно. Приоритетните за опазване 

групи видове трябва да бъдат предмет на специални мерки, които следва да се заложат в 

План‘2 за всички консервационно значимите видове, находищата на които са 

подложени на антропогенен натиск. 
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.14.3. са  приложени: „Списък на установените видове висши растения  в 
ПП „Витоша“, „Списък на видовете висши растения с консервационна значимост“,  „Списък на 
приоритетните за опазване видове висши растения“ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 са представени, отразени върху карта №16: „Карта на Флората“- картни слоеве 
ГИС: „Разпространение на изследваните видове“, „Разпространение на инвазивни (неместни) видове“  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 и ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ e 

представено „Приложение 23. Списък на инвазивните чужди видове във флората на ПП „Витоша“. 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“  е приложена цялата аналитична част, 
заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др.продукти, документи  
и снимков материал за висшите растения по т.1.14.3. 

 

1.14.4. Лечебни растения 

 

Ползването и опазването на природните ресурси от лечебни растения в Република 

България се регламентират със законови и подзаконови нормативни документи. 

Основните закони са: Закон за лечебните растения (ЗЛР), Закон за биологичното 

разнообразие (ЗБР), Закон за горите и Закон за защитените територии. За настоящия 

анализ е възприета дефиницията за лечебни растения в ЗЛР - “Лечебни растения” са 

тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. „Билки” са отделни 

морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, 

които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични 

цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и 

технически цели.  

 Методичен подход за събиране на данните  

 Преди началото на теренната работа е изготвен първоначален списък на 

лечебните растения на територията на ПП Витоша по данни от наличната ботаническа 

литература и данни от хербарните колекции в българските хербариуми. За изготвянето 

на този списък, както и при подготовката на текстовете са използвани както данни от 

основни литературни източници за българската флора (Асьов & Петрова (ред) 2012; 

Бисерков (гл. ред.) 2011; Пеев и др. (ред.) 2011; Флора на Р България, тт. 1-11; 

Делипавлов & Чешмеджиев 2003, Petrova & Vladimirov 2009, Petrova 2006), така и 

публикации с екологична, флористична и таксономична насоченост (Русакова и др. 

1991; Evstatieva & Hardalova 2004; Gyurova 2005; Gyurova & Evstatieva 2005; Кунев 

2006, Гаврилова 2007; Георгиева 2007; Гусев и др. 2008; Тодорова 2008; Padure & 

al. 2008; Алексова и Гюрова 2011). Отразени са и резултатите от проектите за 

лечебните растения, разработвани в парка през периода 2005 – 2014 г.  

Теренните проучвания са проведени по предварително планирани трансекти, 

обхващащи цялата територия на планината. Особен интерес представляват находищата 

на консервационно значими видове и местата с реинтродукция на такива видове. 

Описани са местоположението и местообитанията на консервационно значимите 

видове, коментирани са заплахите и антропогенният фактор. При възможност е 

отразено и проективното покритие на видовете, представляващи интерес за ползване 

като биологичен ресурс 

 Богатство на таксоните 

От флората на ПП Витоша като лечебни растения, в смисъла на ЗЛР, могат да се 

третират 519 вида, принадлежащи към 310 рода и 87 семейства. Те представляват 34,6% 

от висшата флора в парка и 68,3% от диворастящите лечебни растения в България. 

Таксономичното разпределение на лечебните растения в ПП Витоша може да се 

представи по следния начин: с най-голям дял са Покритосеменните растения (отдел 

Mаgnoliophyta) - 493 вида или 95%. От тях 451 вида или 91.5% принадлежат на 

Двусемеделните растения (Клас Magnoliopsida), а 42 вида или 8,5% са Едносемеделни 

растения (Клас LIliopsida). Папратите (Отдел Polypodiophyta) са 11 вида, Хвощовете 

(Отдел Equisetophyta) - 5 вида, Плауновете (Отдел Lycopodiophyta) - 2 вида, Лишеите 

(Отдел Lichenophyta) – 1 вид и Голосеменните (Отдел Pinophyta) - 7 вида. С най-голям 

брой видове се отличават следните семейства: Сложноцветни - Asteraceae (59), 

Устноцветни - Lamiaceae (50), Розоцветни - Rosaceae (36), Бобови - Fabaceae (30), 

Сенникоцветни - Apiaceae (24), Кръстоцветни - Brassicaceae (23). 
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 Консервационнозначими таксони 

На територията на ПП Витоша, по литературни данни и данни от проведените 

теренни проучвания, са установени 32 вида, включени в Приложенията на ЗБР. В 

Приложение № 2а в което попадат видове чиито местообитания се опазват чрез 

специално обявени защитени територии, попада видът Редкоцветен салеп (Orchis 

laxiflora). Лечебните растения, включени в Приложение № 3 на ЗБР, трябва да бъдат 

опазвани територията на цялата страна. На територията на ПП Витоша това са 11 

лечебни растения: обикновен тис (Taxus baccata), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), 

кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), жълта тинтява (Gentiana lutea ssp. 

symphyandra), петниста тинтява (Gentiana punctata), водна детелина (Menyanthes 

trifoliata), обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), редкоцветен салеп (Orchis 

laxiflora); шлемовиден салеп (Orchis militaris); мочурен очиболец (Potentilla palustris); 

петтичинковa върба (Salix pentrandra). В Приложение № 4 на ЗБР попадат видовете под 

режим на опазване и регулирано ползване от природата. На територията на ПП Витоша 

това са 10 лечебни растения - копиевиден многоредник (Polystichum lonchitis), мъжка 

противоглистна папрат (Dryopteris filix-mas); кръглолистна урока (Bupleurum 

rotundifolium), кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus), миризлива момкова 

сълза (Polygonatum odoratum), бодлив залист (Ruscus aculeatus), обикновен синчец 

(Scilla bifolia); редкоцветен салеп (Orchis laxiflora), шлемовиден салеп (Orchis militaris), 

лечебна иглика (Primula veris). 

 Видове, включени в Червени спицъци на българската висша флора 

В Червения списък на висшите растения в България попадат 14 вида от лечебните 

растения в ПП Витоша (Petrova & Vladimirov 2009). Пет вида са с категория застрашен 

(EN) – жълта тинтява (Gentiana lutea ssp. symphyandra), обикновен тис (Taxus baccata), 

елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), петниста тинтява (Gentiana punctata), водна 

детелина (Menyanthes trifoliatа). Критично застрашен (CR) е 1 вид – петтичинкова върба 

(Salix pentandra). Уязвими (VU) са 8 видa - панчичиева пищялка (Angelica pancicii), 

кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), обикновен анакамптис (Anacamptis 

pyramidalis), редкоцветен салеп (Orchis laxiflora), опърлен салеп (Orchis ustulata), 

българско шапиче (Alchemilla bulgarica) и мочурен очиболец (Potentilla palustris).  

 Видове, включени в Червена книга на Р България, т. 1. Растения и гъби  

В Червения списък на висшите растения в България попадат 6 вида от лечебните 

растения в ПП Витоша (Пеев (ред) 2011). Пет вида са с категория застрашен (EN) – 

жълта тинтява (Gentiana lutea ssp. symphyandra), обикновен тис (Taxus baccata), 

елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), петниста тинтява (Gentiana punctata), водна 

детелина (Menyanthes trifoliatа). Критично застрашен (CR) е петтичинкова върба (Salix 

pentandra)   

 Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно 

Заповед №РД-65 от 28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ) 
Включва 19 вида от лечебните растения в ПУ Витоша. От тях за 7 вида се 

определят годишни квоти за събирането им - безстъблена решетка (Carlina acanthifolia, 

лютива тлъстига (Sedum acre), лечебен ранилист (Betonica officinalis), лечебна иглика 

(Primula veris), шапиче (Alchemilla vulgaris complex), лудо биле (Atropa bella-donna), 

зърнастец (Frangula alnus) а останалите 12 вида са забранени за събиране от 

естествените местообитания - исландски лишей (Cetraria islandica), иглолистен плаун 

(Huperzia selago), бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum), обикновено страшниче 

(Asplenium trichomanes), лечебна дилянка (Valeriana officinalis), панчичиева пищялка 

(Angelica pancicii), салеп (Orchis sp. diversa), волски език (Phyllitis scolopendrium), 
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копитник (Asarum europaeum), мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), момина сълза 

(Convallaria majalis), лечебна ружа (Althаea officinalis).  

 Видове, включени в Конвенцията за международна търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) 
В CITES конвенцията са включени 7 от лечебните растения, срещащи се в ПП 

Витоша. Това са комароцветна гимнадения (Gymnadenia conopsea), есенно ботурче 

(Cyclamen hederifolium), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), дървеницов салеп (Orchis 

coriophora), Обикновен салеп (O. morio), бледен салеп (O. pallens), маймунски салеп (О. 

simia).  

 Ендемизъм  
Ендемичният елемент сред лечебните растения в ПП Витоша е представен от 3 

балкански ендемита - панчичиева пищялка (Angelica pancicii), българско шапиче 

(Alchemilla bulgarica), мочурен очиболец (Potentilla palustris) и един реликт - 

петтичинкова върба (Salix pentandra) (Petrova (ed) 2006). 

 

1.14.4.1. Местообитания, състояние и мерки за опазване на консервационно 

значимите видове лечебни растения 

 

Важните местооботания за лечебните растения, съдържащи голямо разнообразие 

от тях са горските, тревните, субалпийските ливади и торфищата.  

 Лечебни растения в широколистни гори 
В зоната на буковите гори е установено голямо видово разнообразие – около 100 

вида лечебни растения. От тях 2 вида са с висок консервационен статут – обикновен тис 

(Taxus baccata) и елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и 13 вида са под специален режим 

на опазване.  

 В границите на ПП Витоша има едно единствено находище на тис, 

намиращо се на около 800 м от Боянския водопад, при пресичането на Петровичка река 

с алеята от Бояна за х. “Есперанто”. Поради слабото естествено възобновяване на 

дърветата Дирекцията на ПП Витоша е взела мерки за съхраняване на популацията. 

Взети са резници от естественото находище, съобразени с половата принадлежност. 

Отгледаните млади растения са засадени в месността Бай Кръстьо. Понастоящем 

растенията са в добро здравословно състояние и се развиват нормално (Проект за 

възобновяването на тиса (Taxus baccata) в Природен парк Витоша).  

 Естествената популация от елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) е била 

унищожена напълно в миналото. В резултат от изпълнение на приоритетни дейности от 

плана за управление на Природен парк“Витоша” е извършено възстановяване на 

естествената популация на елвезиевото кокиче на автентичното му находище – край 

Боянска река, както и на още две находища в южните части на Витоша в крайречни 

местообитания. За момента само възстановените растения в района на Боянска река се 

развиват добре. През 2015 г растенията се намираха в добро общо състояние и се 

наблюдава процес на естествено разселване на популацията.  

 От видовете под специален режим на стопанисване и опазване в буковите 

гори са установени 3 растения, забранени за събиране - копитник (Asarum europaeum), 

обикновено страшниче (Asplenium trichomanes), панчичиева пощялка (Angelica pancicii) 

и 8, за които се издават годишни квоти за събирането им шапиче (Alchemilla vulgaris 

complex); ароматно еньовче (Galium odoratum), лудо биле (Atropa bella-donna), лечебна 

иглика (Primula veris), лечебна дилянка (Valeriana officinalis), лютива тлъстига (Sedum 

acre), ранилист (Betonica officinalis) и безстъблена решетка (Carlina acanthifolia).  
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 В дъбовите гори от видовете под специален режим на опазване и ползване, 

с ограничителен режим за стопанско ползване се срещат лечебна иглика (Primula veris), 

кисел трън (Berberis vulgaris), безстъблена решетка (Carlina acanthifolia), лютива 

тлъстига (Sedum acre), a от лечебните растения със забрана за стопанско ползване - 

лечебен исоп (Hyssopus officinalis), бял пелин (Artemisia alba), обикновено страшниче 

(Asplenium trichomanes) и салеп (Orchis sp. diversa).  

 Антропофитният елемент обхваща 47% от всички лечебни растения 

установени във фитоценози на Quercus sp. Вероятна причина за това е, че дъбовите 

гори са разположени в близост до населените места и са най-силно повлияни от 

антропогенната дейност. 

 Лечебни растения в иглолистни гори 
В иглолистните гори на ПП Витоша са установени 108 вида лечебни растения от 

46 семейства. В естествените смърчови гори се среща консервационно значимият вид 

мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), както и панчичиева пищялка (Angelica pancicii) в 

района на х. Кумата. В насажденията от бял бор са установени единични екземпляри от 

видовете под специален режим на ползване кисел трън (Berberis vulgaris), лютива 

тлъстига (Sedum acre), лечебен ранилист (Betonica officinalis), безстъблена решетка 

(Carlina acanthifolia), лечебна иглика (Primula veris) и  обикновено страшниче 

(Asplenium trichomanes). 

 Лечебни растения в тревни съобщества в зоната на широколистните 

гори 
Тревните фитоценози в зоната на горския пояс са разположени на мястото на 

изсечени в миналото гори. Такива тревни съобщества са най-добре представени в 

южните части на ПП Витоша – районите на с. Боснек, Ярлово, Чуйпетлово. Видовете 

под специален режим на опазване и ползване, срещащи се в тревните ценози са лечебна 

иглика (Primula veris), кисел трън (Berberis vulgaris), безстъблена решетка (Carlina 

acanthifolia), лютива тлъстига (Sedum acre), лечебен ранилист (Betonica officinalis), 

шапиче (Alchemilla vulgaris complex), панчичиева пищялка (Angelica pancicii), исоп 

(Hyssopus officinalis), бял пелин (Artemisia alba), обикновено страшниче (Asplenium 

trichomanes), пролетен горицвет (Adonis vernalis), салеп (Orchis sp. diversa). 

 Антропофитният елемент в тревните фитоценози е висок – над 40%. Към 

момента видовото разнообразие и обилие на видовете под специален режим на 

опазване не са застрашени от развитието на антропофитните видове.  

 Лечебни растения в субалпийски тревни съобщества 
Субалпийският пояс обхваща територията над горната граница на гората (средно 

над 1870 мн.в.). Основни в този пояс са тревните съобщества. Защитени видове лечебни 

растения, срещащи се в тази зона са жълтата и петниста тинтява (Gentiana lutea ssp. 

symphyandra и Gentiana punctata). И двете популации се намират в силно 

урбанизираната зона на планината (района на хижа „Алеко“, района под връх Малък 

Резен), но въпреки това проведеният мониторинг на популациите им през 2014 г. 

показва, че популацииите на двата вида се намират в благоприятно състояние. Не са 

установени заплахи за съществуването им.  

 Лечебни растения на преовлажнение места и торфища 

Торфищата и мочурите са местообитания, за които е характерно 

преовлажняването, дължащо се на високи подпочвени води, стичащи се повърхностни 

води, висока въздушна влажност или комбинация от тези три фактора. На такива места 

се срещат двата консервационно значими вида лечебни растения кръглолистна росянка 

(Drosera rotundifolia) и водна детелина (Menyanthes trifoliata). Популациите и на двата 

вида са подпомогнати в резултат на извършване на дейности по Плана за управление на 
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парка, при което засадени 180 млади растения от кръглолистна росянка, в районите 

около Черни връх, по поречието на Боянска река и в м.Конярника. Извършеният 

мониторинг през 2014 г. свидетелства за постигнати успешни резултати и сигнализира 

за положителни очаквания по отношение на развитието на младите индивиди (Гюрова, 

2014). Проведеното възстановяване на изчезналата популация на водна детелина 

(Menyanthes trifoliata) чрез засаждане на коренища от вида в района на Конярника и 

района около Черни връх също е успешно. През 2015 г. растенията се чувстват добре и 

дори цъфтят (Гюрова, 2014). 

Петтичинковата върба (Salix pentandra) обитава преовлажнени и заблатени 

тревисти райони, на места с изобилие на торфени мъхове. С цел подобряване на 

популацията на петтичинковата върба са засадени 200 растения в мочури в смърчовите 

гори в района на х. на Артистите и п.д. Звездица. Проведеният мониторинг на 

популацията на вида през 2014 г. установява 1 екземпляр в района на х. на Артистире. 

Вида е в недобро състояние, с изсъхнали листа, които представляват 50% от короната. 

Ствола на дървото е полегнал, вероятно вследствие на паднал мокър сняг върху 

облистената му корона. В месността Офелийте е установена група от от 9 екземпляри 

на Salix pentandra, с височина от 2 до 8 м. В мочурище под м. „Офелиите“, по пътеката 

за х. Еделвайс, преди асфалтовия път е намерен един екземпляр с височина 6-7 м и 

диаметър на ствола 7-8 см. В момента на изследването растенията в месността 

Офелийте се намират в добро общо състояние. 

  

1.14.4.2. Ресурсна характеристика 

 

Eксплоатационните запаси от плод на черна боровинка през 2006 г. в 

субалпийския храстов пояс на Витоша възлизат на 136 kg на площ от 80 ha (Гаврилова 

2007). Боровинковите ценози не са повлияни антропогенно, намират се в добро 

състояние и са с добри възможности за възобновяване. Данните за състоянието на 

ценозите от черна боровинка са потвърдени през настоящият вегетационен сезон. Като 

лимитиращ фактор за ниските експлоатационни запаси се очертават специфичните 

микрокиматични условия. 

Основен източник на широко използвани лечебни растения са буковите и 

тревните ценози в южните части на Витоша (Gyurova 2005; Gyurova & Evstatieva 

2005; Кунев 2006; Тодорова 2008; Панайотов, М. Проект за проучване на 

горскоплодните видове в южните части на Природен парк Витоша). През 

изследвания вечетационен период на 2015 г. не бяха установени стопански запаси от 

лечебни растения. Частично на този резултат може да е повлияла и по-късната 

вегетация през тази година, дължаща се на късно падналите снегове. За потвърждаване 

на направените изводи е необходимо служителите на парка да продължат изследванията 

на запасите от лечебни растения по утвърдената методика. Количества за лични нужди 

са установени от боровинка, малина, горска ягода, лечебна мащерка, жълт и петнист 

кантарион, риган, къпина, леска, лечебна иглика, лечебен ранилист.  

В тревните ценози в южните части на Витоша са установени количества за лични 

нужди от жълт кантарион (Hypericum perforatum), мащерка (Thymus sp. diversa), горска 

ягода (Fragaria vesca), еньовче (Galium verum), ранилист (Betonica officinalis). Находища 

на иглика (Primula officinalis) и риган (Origanum vulgare) са установени по склоновете 

на в. Асланов рид. Мащерката (Thymus sp.diversa) се среща по сухи, открити скалисти 

места в района на Боснешки карст. На откритите влажни ливади над с. Чуйпетлово с до 

10% проективно покритие се срещат жълт кантарион (Hypericum perforatum), еньовче 

(Galium verum), горска ягода (Fragaria vesca), мащерка (Thymus sp. diversa). Находище 

на орлова папрат (Pteridium aquilinum) с добри ресурсни възможности установихме по 
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склонове с източно изложение на 1,5 км северно от с. Чуйпетлово. Малината (Rubus 

idaeus) се среща на малки групи по периферията на иглолистни и букови гори, и на 

открити пространства над 1500 m н.в. Количествата от този са с ресурсни възможности 

за лични нужди. Установено е находище на малина  над с. Чуйпетлово на площ от 500м2 

с 90% проективно покритие на вида. Леската (Corylus avellana) е добре разпространена, 

което е свързано с нарушаване на устойчивостта на горски масиви от обикновен бук в 

миналото поради пресилени сечи. По-гъсти и обширни съобщества се срещат по 

склоновете на реките Кладнишка и Матница и билата на върховете Солище, Ушек и 

Петрус. С много добра ресурсна характеристика е вида бял бърдун (Asphodelus albus) по 

ливадите над с. Чуйпетлово по посока м. Меча чешма и Шумнатица. Заеманите площи 

на вида са около 1 ха, а вида е с проективно покритие между 40% и 80%. 

  

1.14.4.3. Препоръки за устойчиво ползване на ресурсите от лечебни растения на 

територията на ПП „Витоша” 

 

 Да се организира контрол върху събирането на лечебни растения, като се 

обърне особенно внимание на преждевременно събиране и преексплоатация на 

запасите. Необходимо е въвеждане и регламентиране на правила за събиране, 

осигуряващи устойчиво ползване на ресурсите. Недопустимо е при събиране на цветове 

и листа да се изкореняват цели растения, при събиране на плодове и цветове от 

дървесни видове да се режат и чупят клони. Необходимо е да се ограничи до минимум 

събиране на подземни части (корени, коренища, грудки и луковици) както и на кори, 

тъй като ефектът на пряко унищожаване е неоспорим и запазването на част от 

находището и осигуряване на период за въстановяване е задължително. 

 Да се провеждат ежегодни фенологични наблюдения на консревационно 

значимите видове лечебни растения и периодични оценки на запасите от лечебни 

растения, според усвърдената методика. Основен елемент при планиране на ползването 

на ресурсите от лечебни растения е обвързване с размера и състоянието на запасите от 

конкретните видове. За тази цел е необходима приблизителна оценка на 

разпространението, състоянието и нивото на експлоатационните запаси на лечебните 

растения, които са в ефективен стопански цикъл, с приоритет на видове, поставени под 

ограничителен режим и видове, които се събират в големи количества през последните 

5-10 години.  

 Да се ограничи пашата на домашни животни в зоните, където се предвижда 

събиране на лечебни растения. 

 Да се организират информационни кампании за правилното събиране на 

лечебни растения, правилата и нормите при събирането им и важността на опазването 

на тези природни ресурси. Необходимо е да се разработят информационни материали 

(забранени видове и основни правила за събиране), с цел да се ограничи събирането на 

редки и застрашени лечебни растения поради незнание или унищожаване на находища 

поради неправилно бране. Необходимо е да се повиши природозащитната култура на 

местното население и най-вече на събирачи и заготвители. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.14.4. са  приложени: „Списък на установените лечебни растения  в 

парка и тяхната консервационна значимост „Списък на видовете висши растения с консервационна 

значимост“,  „Списък на консервационно значимите видове с висока степен на антропогенен риск  -  

разположени край пътища, в места на ползване на ресурси, в места на интензивна паша, в места на 

прогресивна ерозия“, „Видове, които трябва да бъдат обект на специални мерки за опазване“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е представен, отразен върху карта №16 „Карта на Флората“- Картен слой на 

лечебните растения. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е приложена цялата аналитична част, 
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1.14.5. Анализ на тенденциите в разпространението на сибирската (Juniperus 

sibirica), обикновената (Juniperus communis) и ниската (Juniperus pygmaea) хвойна 

 

Анализът в този раздел ще бъде представен по природни местообитания на 

представителите на род Juniperus, понеже между тях има различия в разпространението 

на територията на страната и разпространението по вертикални пояси на територията на 

ПП „Витоша”. 

 

1.14.5.1. Анализ на тенденциите в разпространението на сибирската хвойна 

(Juniperus sibirica) 

 

Природното местообитание, в което доминира Juniperus sibirica е включено в 

Червената книга на Република България, том 3, Природни местообитания (Бисерков ред. 

2015) с код 05F2 Храсталаци от сибирска хвойна (Juniperus sibirica) (Русакова 2015). 

При разработването на статиите за местообитанията в този том като основна 

класификация е използвана класификацията на EUNIS (Davies et al. 2004). Връзките на 

това местообитание с други подобни класификации е следното: EUNIS: F2.231 Mountain 

Juniperus nana scrub; PAL. CLASS.: 31.431 Mountain Juniperus nana scrub; HD 92/43: 

4060 Alpine and Boreal heaths; Бондев (1991): 3 Формация на клека (Pineta mugi) на 

места в съчетание с коренни храстови (Alneta viridis, Saliceta waldsteinianae и др.) и 

производни храстови (Junipereta sibiricae и др.), храстчеви (Vaccinieta vitis-idaeae и др.) 

и тревни (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) формации, 6 Формации на сибирската 

хвойна (Junipereta sibiricae) предимно в съчетание с производни храстови 

(Chamaecytiseta absinthioides, Vaccinieta myrtilli, Vaccinieta vitis-idaeae, Vaccinieta 

uliginosi и др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.), 9 

Калцифилни храстови, храстчеви и тревни формации (Festuceta penzesii, Sesleria 

korabensis, Astragaleta angustifoliae, Dryeta octopetalae, Chamaecytiseta absinthioides, 

Junipereta sibiricae, Junipereta pygmaei и др.), 25 Храсталаци от сибирска хвойна 

(Junipereta sibiricae), дребна хвойна (Junipereta pygmaei), балкански  зановец 

(Chamaecytiseta absinthioides) и др. на мястото на гори от смърч (Picea abies), бяла мура 

(Pinus peuce) и бял бор (Pinus sylvestris), 31 Храстови (Junipereta sibiricae, 

Chamaecytiseta absinthioides) и тревни (Festuceta penzesii, Festuceta pirinensis, Festuceta 

hirtovaginatae и др.) формации на мястото на гори от черна мура (Pinus heldreichii). 

Природозащитният статут на това местообитание се обуславя от това, че то е 

включено в Приложение № 1 на ЗБР (2007) и защитено от Директивата за хабитатите 

(1992). Категорията на застрашеност е „потенциално застрашено” (NT), което означава, 

че природното местообитание е потенциално застрашено, когато липсва реална заплаха 

за изчезването му, но са налице фактори, които водят до промяна в характеристиките 

му. 

Консервационно му значение се определя от това, че храсталаците от сибирска 

хвойна са от изключително значение за поддържане на биологичното разнообразие в 

страната, имат почвоформираща и почвозащитна роля, водноохранни функции и в тях 

участват редица редки видове. Голяма част от находищата на местообитанието са в 

границите на защитена територия – в природен парк „Витоша“ в който попада в 

защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Коренните съобщества на сибирската хвойна са сравнително по-рядко срещани и 

заемат най-често малки площи. Пионерни съобщества могат да се формират върху скали 

заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др.продукти, 

документи за флората и снимков материал по т.1.14.4. 
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и едри скални късове – каменни реки, срещащи се във високите части на Витоша 

(наричани още каменни потоци или полета). Предполага се, че повечето съобщества на 

сибирската хвойна на Витоша са вторично възникнали, вследствие на антропогенната 

дейност (Бондев, 1991). Те заемат обширни територии в субалпийския пояс на Витоша. 

Обитават склонове с различно изложение и наклон, билни места и равни участъци. 

Проективното покритие на едификатора Juniperus sibirica Burgsd. (сибирска хвойна) 

варира от 50 до 90%. Те са формирани на мястото най-често на клекови съобщества или 

иглолистни гори от субалпийския пояс. Стелещата се форма на този храст му позволява 

да оцелява на някои места и по високите алпийски била – около и над 2000 m н. в., 

изложени на постоянни силни ветрове. Там неговата височина може да бъде едва 

няколко сантиметра. Понякога отделни храсти или групи се срещат върху торф в 

големите понижения в планините. Това изключително разнообразие от местообитания, 

на които сибирската хвойна образува фитоценози, е причина за голямото им 

флористично разнообразие (Русакова 2015). Преобладават съобществата с мозаечна 

структура. Микрогрупировките, доминирани от смрика са разположени между 

микрогрупировки, доминирани от житни треви и боровинки. Висока срещаемост имат 

Vaccinium myrtillus L. (черна боровинка), Vaccinium vitis-idaea L. (червена боровинка), 

Nardus stricta L. (картъл), Galium verum L. (истинско еньовче), Bruckenthalia spiculifolia 

(L.) Rchb. (връшняк), Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. (къдрава плъстица), Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth. (горски вейник), Vaccinium uliginosum L. (синя боровинка), Thlaspi 

praecox Wulf. (ранна попова лъжичка), Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. (туфеста 

плъстица), Luzula luzuloides (Lam.) Dandy (храсталачна светлика), Senecio nemorensis L. 

(горски спореж), Centaurea uniflora Turra ssp. nervosa (Willd.) Bonn. et Layens 

(едноцветна метличина), Homogyne alpina (L.) Cass. (алпийско хомогине), Alchemilla 

vulgaris L. (обикновено шапиче), Hypericum alpigenum Kit. (алпийска звъника), 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (мечо грозде), Veratrum lobelianum Bernh. (лобелиева 

чемерика), Cruciata glabra (L.) Ehrend. (гол кръстец), Geum montanum L. (планинско 

омайниче), Euphrasia montana L. (планинска очанка), Thymus serpillum L. s.l. (мащерка), 

Achillea lingulata W. et K. (езичестолистен равнец), Sempervivum shlechanii Schott 

(мраморен дебелец). В част от фитоценозите и микрогрупировките се срещат 

ендемичните и редки видове Sesleria comosa Velen. (планинска гъжва), Gentianella 

bulgarica (Velen.) Holub. (българска горчивка), Leontodon riloensis Hayek (рилска 

жълтица), Armeria rumelica Boiss. (обикновено лъжичниче), Silene rhoemeri Friv. 

(рьомерово плюскавиче), Aquilegia aurea Janka (златиста кандилка), Lilium jankae Kern. 

(планински крем), Gentiana punctata.L. (петниста тинтява), като последните три вида са 

защитени от Закона в България, а Lilium jankae (планински крем) и от Бернската 

конвенция (Желев и др. 1999). 

Според повечето изследователи, преди векове коренната растителност на Витоша 

е била доминирана от клек, който постепенно е бил унищожен най-вече чрез 

опожаряване, за да се освободят площи за пасища на добитъка. Тези процеси са 

започнали преди около 700 тодини и включват т. нар. фаза на деградация на горската 

растителност. Тя се характеризира с намаляване на количеството на полена от 

дървесните видове (об. бук, об. ела и об. смърч) и силно увеличение на този на 

хвойната. Увеличава се процентното участие на антропофитните елементи в тревистата 

растителност и през тази фаза растителната покривка на планината добива съвременния 

си облик. Мястото на унищожените иглолистни гори е заето от съобщества на 

сибирската хвойна, различни видове боровинки: червена, черна и синя (Vaccinium 

uliginosum), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) и от тревна растителност с увеличение 

на участието на синантропни и културни растения. Този процес продължава и в наши 

дни като резултат от дълги климатични промени, и основно, от човешкото влияние. 
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Голяма част от територията на планината е била обезлесена, за да бъдат открити 

свободни пасища. Клековият пояс е бил почти напълно унищожен, както и повечето 

дъбове, за набавяне на гориво за примитивната железодобивна индустрия през миналите 

векове. Така са възникнали местообитанията, доминирани от сибирската хвойна, 

боровинките и връшняка, а на някои каменисти места, предимно със северно изложение 

– от редките съобщества на мечото грозде (Попов ред. 2014). 

Основните отрицателно действащи фактори върху това местообитание е най-често 

опожаряването с цел разширяване на пасищни територии, а понякога и с други цели. В 

случаите, където проективното покритие на сибирската хвойна е сравнително ниско, 

възможностите за растеж на други видове са много добри и съобществата са 

сравнително добри пасища. 

Природозащитното значение на тези храстови съобщества е голямо – те играят 

съществена почвозащитна, водорегулираща, противоерозионна и средообразуваща роля 

в субалпийския пояс на ПП „Витоша“. Това природно местообитание е ценен ресурс за 

медицината и като източник на хранителни продукти (особено боровинките и мечото 

грозде). В тях се срещат редица видове с природозащитен статус. Опазването им, след 

като са включени в каталога от хабитати с особено значение за Европейската общност, 

са приоритетна задача на План‘2. Необходимите мерки за възстановяване и опазване на 

това местообитание включват мониторинг и ефективно прилагане на нормативните 

документи и режимите за опазване в Плана за управление на ПП „Витоша”. 

 

1.14.5.2. Анализ на тенденциите в разпространението на обикновената хвойна 

(Juniperus communis) 

 

Природното местообитание, в което доминира Juniperus communis е включено в 

Червената книга на Република България, том 3, Природни местообитания (Бисерков ред. 

2015) с код 17F3 Храсталаци от синя хвойна (Juniperus communis) (Виткова, Ташев 

2015). При разработването на статиите за местообитанията в този том като основна 

класификация е използвана класификацията на EUNIS (Davies et al. 2004). Връзките на 

това местообитание с други подобни класификации е следното: EUNIS: F3.164 Sub-

Mediterranean common juniper thichets; PAL. CLASS.: 31.884 Sub-Mediterranean common 

juniper thichets; HD 92/43: 5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous 

grassland. 

Природозащитният статут на това местообитание се определя от това, че то е 

включено в Приложение № 1 на ЗБР (2007) и защитено от Директивата за хабитатите 

(1992). Категорията на застрашеност е „потенциално застрашено” (NT), което означава, 

че природното местообитание е потенциално застрашено, когато липсва реална заплаха 

за изчезването му, но са налице фактори, които водят до промяна в характеристиките 

му. 

Консервационно му значение се изразява в това, че храсталаците от обикновена 

хвойна са от изключително значение за поддържане на биологичното разнообразие в 

страната, понеже в местообитанието са установени значителен брой консервационно 

значими видове висши растения: Armeria rumelica (обикновено лъжичниче), 

Chamaecytisus absinthioides subsp. absinthioides (балкански зановец), Elymus rhodopaeus 

(родопски пирей), Inula aschersoniana (ашерсонов оман), Jovibarba heuffelii (хойфелиев 

нежит), Marrubium frivaldskyanum (фривалдскиев пчелинок), Micromeria dalmatica subsp. 

bulgarica (далматинска микромерия), Morina persica (персийска морина), Ononis 

adenotricha (жлезист гръмотрън), Petkovia orphanidea (петковия), Rhamnus rhodopeus 

(родопски зърнастец), Saxifraga sempervivum (вечнозелена каменоломка), S. stribrnyi 

(стрибърниева каменоломка), Scabiosa rhodopensis (родопска самогризка), Sedum stefco 
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(стефчова тлъстига), Sesleria rigida subsp. achtarovii (ахтарова гъжва), Sideritis scardica 

(пирински чай), Thalictrum simplex subsp. rhodopaeum (просто обичниче), Trachelium 

rumelianum (румелийски трахелиум) и консервационно значимият вид гъба Pithya 

cupressina. 

Също така това местообитание има почвоформираща и почвозащитна роля, 

водноохранни функции и т. н. Голяма част от местообитанието са в границите на 

защитена територия – в природен парк „Витоша“, в който местообитанието попада в 

защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с код ЗЗ BG0000113 

„Витоша“. 

Местообитанието обединява фитоценозите на Juniperus communis, разпространени 

в България от дъбовия до планинския пояс. Тези съобщества са се образували в резултат 

на фитодинамичните сукцесии на мезофилни или ксерофилни тревни съобщества от 

Festuco-Brometea и Elyno-Seslerietea върху бедни на хранителни вещества почви, 

подложени на паша или оставени като угар. Това е производна комплексна храстово-

тревна растителност, разположена върху силикатни или варовити терени. Съобществата 

на обикновената хвойна са се формирали в резултат на изсичането на гори от Quercus 

dalechampii (обикновен горун), Fagus sylvatica (обикновен бук), Picea abies (обикновен 

смърч), Pinus nigra (черен бор), P. sylvestris (бял бор) и др. Това местообитание заема 

склонове предимно с южна компонента, понякога се среща и на склонове със западно 

или източно изложение. Развива се върху ерозирани кафяви горски почви и по-рядко – 

на рендзини. Почвите са плитки и скелетни, често с излаз на основната скала. В 

повечето случаи наклонът на терена е значителен и на места достига 40°. Фитоценозите 

на J. communis имат двуетажна структура, като проективното им покритие варира в 

широки граници – от 30 до 80%. Най-често в тревния етаж доминират житни треви, като 

Festuca spp. (власатка), Agrostis spp. (полевица), Nardus stricta (картъл), Bothriochloa 

ischaemum (= Dichanthium ischaemum, белизма), Chrysopogon gryllus (черна садина) и др. 

Сред индивидите на обикновената хвойна се срещат единични представители на 

дървесните видове: Cerasus avium (= Prunus avium, череша), Pinus sylvestris (бял бор), P. 

nigra (черен бор), Picea abies (обикновен смърч), Pyrus pyraster (обикновена круша), 

Acer pseudoplatanus (явор), A. campestris (полски клен), Quercus cerris (цер), Q. frainetto 

(благун), Prunus cerasifera (джанка), Ulmus minor (полски бряст), Fraxinus ornus 

(мъждрян), Sorbus torminalis (брекиня) и на храстовите видове Juniperus deltoides 

(червена хвойна), J. sibirica (сибирска хвойна) и J. pygmaea (ниска хвойна), Rosa spp. 

(шипка), Crataegus monogyna (обикновен глог), Cornus mas (обикновен дрян), C. 

sanguinea (кучешки дрян), Ligustrum vulgare (обикновено птиче грозде), Clematis vitalba 

(обикновен повет), Rubus caesius (полска къпина). 

Основните отрицателно действащи фактори за това местообитание са 

опожаряването, сечите, пашата на добитъка, събиране на галбулите (месестите 

шишарки) за медицински цели, разширяване на селскостопанските площи, ерозия, 

свлачища. Антропогенното въздействие върху местообитанието в миналото е било 

значително. В последните години се наблюдава тенденция към възстановяване и 

разширяване на площите, заети от синя хвойна, в резултат на изоставяне на 

обработваемите земи. 

Фитоценозите на Juniperus communis по варовитите терени са включени в 

Приложение № 1 на ЗБР и част от тях попадат в защитени зони от Европейската 

екологична мрежа Натура 2000. Хвойнови храсталаци се срещат в природен парк 

„Витоша“ в ЗЗ BG0000113 „Витоша“. Като необходима мерка за възстановяване и 

опазване но тези съобщества е преустановяването на опожаряванията им по каквито и 

да било причини. 
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Подробна оценка на разпространението и на ПС на местообитанието 5130. 

Съобщества на обикновена хвойна (Juniperus communis) върху варовик в ЗЗ BG0000113 

„Витоша“ е било извършено през август-септември 2011 г. в рамките на проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І”. Обособена позиция 6: Картиране и определяне природозащитното 

състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания (Гюрова 2011). 

Проведените изследвания показват, че площта, изчислена по дедуктивен модел на 

природно местообитание 5130 е 88,99 ха. Референтната стойност за разпространението 

на местообитанието в зона “Витоша” в Стандартния формуляр e 19,4256 ха (0,071% от 

27360 ха). Площта на верифицираната територия е 43,01 ха, а от тази площ 19,27 ха са 

потвърдени като природно местообитание 5130. Тъй като верифицираната територия по 

дедуктивен модел е 43,01 ха или 48,33 % от общата площ по дедуктивен модел, за 

останалата територия от зоната е приложен индуктивен модел, с използване на следния 

софтуер: Geographically Weighted Regression/Spatial Statistics Tools/Geostatistical Analyst 

/ESRI – ArcGIS Desktop 10 – ArcEditor  и Spatial Analyst. 

Констатирано е, че в границите на местообитанието в защитената зона няма 

регистрирани пожари, но тази констатация е била актуална до месец юли 2012 г. когото 

възниква голям пожар на Витоша в резерват „Бистришка бранище”, произхода на който 

не бе установен. През декември 2013 г. и октомври 2015 г. на Витоша също са 

възникнали пожари с по-леки последствия от този през 2012 година. 

Създадена е карта на разпространение на природно местообитание 5130 в 

границите на защитената зона след топологична проверка и обединяване на графичните 

полигони, изчертани след верифициране на полигоните по дедуктивен модел по време 

на теренната работа и полигоните от индуктивния модел. Съобразно данните от 

проведеното картиране, природно местообитание 5130 е представено в ЗЗ «Витоша” с 

обща площ от 48,03 хa. Това се равнява на 0,17% от общата площ на защитената зона. 

(27360 ha). Установява се увеличение на площта на местообитанието спрямо 

референтната площ. Оценка по този параметър – благоприятно състояние. Не е 

установена фрагментация в полигоните на местообитанието. В тях обикновената хвойна 

доминира над 50%, а сумарното покритие на фитоценозите в рамките на полигоните е 

над 60%. 

Констатирано е, че фитоценозите на Juniperus communis, които формират 

местообитанието, са вторично възникнали в ПП „Витоша“ в резултат от изсичане на 

коренни горски съобщества. Разпространени са в южната част на планината, предимно 

по варовити склонове с южна компонента. Наблюденията при картирането на това 

местообитание показаха, че е добре развито, има характерните видове и типична 

структура. В резултат на извършената теренна и камерална работа състоянието на 

местообитание 5130 в ЗЗ „Витоша” по повечето параметри е оценено като 

благоприятно. Крайната оценка е резултат от отсъствието на паша в находищата му. 

Отчетена е заплаха, свързана с нерегламентирано събиране на галбули за медицински 

цели. Посочено е, че комбинацията от растителни видове в изследваните полигони е 

типична за местообитанието – установени са Juniperus communis (обикновена хвойна), 

Eryngium campestre (румелийски трахелиум), Festuca valesiaca (валезийска власатка), 

Carlina vulgaris (полски ветрогон), Dischanthium ishaemum (белизма) и др. характерни 

видове. Рудерални видове се срещат с единично участие, храстовата и дървесната 

растителност не се увеличават, а инвазивни видове не са установени. Нормалното 

възобновяване на хвойната в рамките на полигоните не е възпрепятствано (Гюрова 

2011). 

Независимо от многото благоприятни оценки на местообитанието, общата оценка 

на състоянието на природно местообитание 5130 в защитена зона BG0000113 „Витоша” 
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по трите възприети критерия се е оказала: „неблагоприятно-незадоволително 

състояние”, без да има логично обяснение за това. 

 

1.14.5.3 Анализ на тенденциите в разпространението на ниската хвойна (Juniperus 

pygmaea) 

 

По тази точка информация не e възможно да бъде представена, понеже ниската 

хвойна (Juniperus pygmaea C. Koch.) не се посочва за флората на Витоша нито в един 

от основните литературни източници, включително и в определители (Урумов 1930; 

Китанов, Пенев 1963; Стоянов 1963; Стоянов, Стефанов, Китанов 1966-1967; Баев, 

Матев 1985; Кожухаров и др. ред., 1992; Цавков, Димова 2001; Делипавлов ред., 2011; 

Асьов, Петрова ред., 2012; Попов ред., 2014). Необходимо е да споменем, че според 

резултатите на съвсем нови научни изследвания, след проведени анализи на съдържание 

на комплекси от етерични масла и сравнителни ДНК-тестове, този таксон не е вид, а 

само форма на Juniperus communis – J. communis forma pygmaea (K. Koch) R. P. Adams 

& A. N. Tashev (Adams, Tashev & Schwarzbach 2014). 

 

Заключение 

В заключение, като обобщена констатация по отношение на двете природни 

местообитания на представители на род Juniperus на територията на ПП „Витоша” – 

05F2 Храсталаци от сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и 17F3 Храсталаци от синя 

хвойна (Juniperus communis), се потвърждава, че и двете характеризирани 

местообитания в ПП „Витоша” имат голямо консервационно и природозащитно 

значение, те са източник на ценни лечебни растения и местообитание на 

консервационно значими редки видове растения. Произхода на тези местообитания, с 

малко изключение, е вторичен и се дължи на унищожаването от човека на клекови 

храсталаци и високостъблени широколистни и иглолистни гори в миналото по различни 

причини или в резултат на фитодинамичните сукцесии на мезофилни или ксерофилни 

тревни съобщества от Festuco-Brometea и Elyno-Seslerietea върху бедни на хранителни 

вещества почви, подложени на паша или оставени като угар. Основни заплахи за тези 

съобщества са свързани с опожарявания, изсичане, пашата на добитък, събиране на 

галбулите (на Juniperus communis) за медицински цели, ерозията, свлачищата и др. 

В последните години се наблюдава тенденция към възстановяване и разширяване 

на площите, заети от двата вида хвойна. Сибирската смрика ще увеличава заетите от 

нея площи по 2 начина – по естествен път, чрез продължаване на формиране на 

пионерни съобщества върху скали и едри скални късове (каменни реки), и чрез 

настаняване върху опожарени горски територии, които са били заети от иглолистни 

гори до юли 2012 г. Синята хвойна ще увеличава заетите от нея площи, на местата на 

изоставените обработваеми земи, чрез обрастване на горски поляни и на опожарени 

горски площи. 
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1.15. ФАУНА 

 

1.15.1. Безгръбначни животни 

 

Територията на ПП „Витоша“ е един от най-добре проучените природни паркове в 

България. Очакваният брой видове безгръбначни животни на територията на парка е 

7 000 (Попов, 2014). На територията му до момента в литературата са съобщени 780 вида 

безгръбначни, от които в пещерите са установени 179  вида. Разнообразието от хабитати 

и микрохабитати определя голямото фаунистично разнообразие на парка. Някой таксони 

са по-добре проучени от други. Големите разреди на клас Insecta (Coleoptera, Lepidoptera, 

Hymenoptera и Diptera) са добре проучени. Парка попада в основните целеви райони за 

пеперуди в България. В него се срещат 28 целеви вида - Thymelicus 

acteon, Carterocephalus palaemon, Pyrgus cacaliae, Pyrgus cinarae, Parnassius 

mnemosyne, P. apollo, Colias caucasica, Lycaena dispar, Pseudophilotes 

vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea alcon, M. arion,M. 

nausithous, Plebejus sephirus, Polyommatus eroides, Erebia medusa, E. pronoe, Apatura 

iris, A. ilia, Limenitis populi, Neptis sappho,N. rivularis, Nymphalis xanthomelas, Euphydryas 

aurinia, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate. В парка се срещат 38 консервационно 

значими вида безгръбначни. 

 

Таблица №44: Видове безгръбначни животни с консервационен статус 

Вид Консервационен статус 

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим 

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) CORINE биотопи 

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
Приложение II на Бернската конвенция, CORINE 
биотопи 

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 

Приложение II на Бернската конвенция, CITES; като 
уязвим в Червена книга на европейските дневни 
пеперуди. Защитен от Закона за биологичното 
разнообразие в България, CORINE биотопи, CITEC 

Colias caucasica (Staudinger, 1871) 
Закона за биологичното разнообразие в България, 
CORINE биотопи 

Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
Приложение II на Директивата за местообитанията 
92/43 на Европейския съюз и в Приложение II на 
Бернската конвенция. CORINE биотопи 

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим 

Scolitantides orion (Pallas, 1771) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим, CORINE биотопи 

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим 

Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим, CORINE биотопи 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 
Приложение II на Бернската конвенция, Червена книга 
на европейските дневни пеперуди- уязвим, CORINE 
биотопи 

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) 
Приложение II на Директивата за местообитанията 
92/43 на ЕС, Приложение II на Бернската конвенция  

Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835) CORINE биотопи 

Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) 
Приложение II на Директивата за местообитанията 
92/43 на Европейския съюз, Червена книга на 
европейските дневни пеперуди- уязвим 

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим 

Apatura iris (Linnaeus, 1758) CORINE биотопи 

http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php
http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php
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Вид Консервационен статус 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) CORINE биотопи 

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) CORINE биотопи 

Neptis sappho (Pallas, 1771) CORINE биотопи 

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) CORINE биотопи 

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим, CORINE биотопи 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Приложение II на Директивата за местообитанията 
92/43 на ЕС и в Приложение II на Бернската конвенция, 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим, CORINE биотопи 

Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) CORINE биотопи 

Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) 
Червена книга на европейските дневни пеперуди-
 уязвим 

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) CORINE биотопи 

Carabus (Chaetocarabus) intricatus (Linne 1761) IUCN Red List 

Rosalia alpina (Linnaeus 1758) 
IUCN Red List, Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
Приложение II на Бернска конвенция ЗБР. 

Morimus asper (Sulzer 1776) 
IUCN Red List, Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
BERN CONVENTION, CORINE. 

Formica (Formica) rufa (Linnaeus 1761) IUCN Red List, ESC Red List, ЗБР. 

Isophya bureschi (Peshev, 1959) IUCN Red List 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
Приложение II на Директива 92/43/EEC, BERN 
CONVENTION, ЗБР. 

Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Приложение II на Бернска конвенция 

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 
IUCN Red List Приложение II на Бернска конвенция, 
Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von 
Wattenwyl, 1861) 

Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Austropotamobius torrentium (Bott, 1950) Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Приложение II на Бернска конвенция 

Cerambyx cerdo Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Morimus funereus Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Probaticus subrugosus Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 
 

Добре изследвани са и групите на паякообразните, като най-много данни има за 

разред Opiliones-сенокосци, като и таксони като тардиградите (Eutardigrada) и 

мекотелите (Gastropoda). Поради типа на местообитанията клас Bivalvia не са 

представени с голям брой видове. Изваждането на старите дървета и мъртвата дървесина е 

причина за уязвимостта довела до критично намаляване или изчезване на видовете като 

Rosalia alpina и други. 

 

Таблица №45:  
Видово разнообразие на безгръбначните в ПП „Витоша“ представени по класове 

Клас Брой видове 

Arachnida 65 

Arcellinida 5 

Insecta 416 

Bivalvia 3 

Conoidasida 15 

Malacostraca 1 

Maxillopoda 1 

Клас Брой видове 

Oligochaeta 3 

Lobosa 46 

Gastropoda 33 

Imbricatea 6 

Conoidasida 15 

Eutardigrada 13 

Filosia 27 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 
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Добро фаунистично покритие имат и едноклетъчните. Установени са 101 вида 

едноклетъчни от 5 различни калса. 

Паркът предлага достатъчно голяма и многообразна система от различни хабитати, 

които могат да осигурят хранителна база на голям брой насекоми. Поради тази причина 

очаквано най-голямо видово разнообразие има при клас Insecta. Дневните пеперуди на 

територията на парка са 155 вида (Бешков, 2014), а най-големия разред от насекомите 

Coleoptera- твърдокрили е представен с 215 вида. 

 

    Таблица №46: Видово разнообразие на твърдокрилите в ПП „Витоша“ по семейства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

 Ендемични и реликтни видове 
Ендемитите са много разнообразни. При повечето големи групи ендемизмът е 

нисък, но в съответния таксон може силно да се колебае. Най-голям брой ендемити има 

при Coleoptera, Mollusca u Lepidoptera. На територията на парка са установени 138 

ендемита (Хубенов, 1996). Установен е един представител от сем. Carabidae- бръмбарите 

бегачи - Harpalus serdicanus, който е локален ендемит. Значителна част от ендемитите 

също са реликти. Не при всички групи са установени реликти. Произходът им е различен 

— терциерни, преглациални u кватернерни, поради което реликтите са хетерогенна 

група. Във Витоша са установени 85 реликтни вида безгръбначни (Хубенов, 1996).  

Предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 „Витоша“ са 14 вида безгръбначни животни, 

видовете в Приложение II на Директива 92/43/EEC са: Ручеен рак (Austropotamobius 

torrentium), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Торбогнездница (Eriogaster catax), 

Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Калиморфа (Callimorpha quadripunctaria), Бръмбар 

рогач (Lucanus cervus), Лицена (Lycaena dispar), Макулинеа (Maculinea nausithous), Буков 

сечко (Morimus funereus), Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia), Обикновен 

паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Полиоматус (Polyommatus eroides), 

Набръчкан пробатикус (Probaticus subrugosus), Алпийска розалия (Rosalia alpine). 

Видът Leucorrhinia pectoralis фигурира в Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ 

„Витоша” на основата на данни от дедуктивен модел, свързан с изготвяне на 

“Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове 

природни местообитания по НАТУРА 2000 в България”. Единственото съобщение за 

вида от територията на зоната е направено преди 92 години и не е потвърдено при 

многократни изследвания и събиране на материал от района. Приема се че находището в 

София е унищожено, а видът е регионално изчезнал. По време на изследванията за 

картиране и определяне на ПС на вида в зоната, последният не беше намерен, като на 

изследваната територия не беше установен и никакъв представител на род Leucorrhinia. 

Видът 1042. Leucorrhinia pectoralis следва да се изключи от ЗЗ BG0000113. 

 

 

 

Семейства Брой видове 

Carabidae 72 

Chrysomelidae 1 

Cerambycidae 99 

Buprestidae 15 

Tenebrionidae 1 

Curculionidae 4 

Staphylinidae 23 
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 Пещерна фауна 

Могообразието на установената пещерна фауна на територията на ПП „Витоша“ не 

е много високо. Установени са 179 вида, от 7 класа: 

 

Таблица №47:  
Видово разнообразие на пещерните видове безгръбначните  представени по класове 

Клас Брой видове 

Arachnida 39 

Chilopoda 6 

Diplopoda 7 

Insecta 115 

Malacostraca 2 

Maxillopoda 4 

Mollusca 6 

Общо: 179 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

Както може да се очаква най-многочислени са класовете на насекомите- Insecta и 

паякообразните -  Arachnida. Надклас Myriapoda е представен от 13 вида. Останалите 

класове са представени от малък брой видове. 

Всички шест установени ракообразни са стигобионтни видове. Това са:  

 Diacyclops chappuisi Naidenow et Pandourski – Духлата (с. Боснек).  

 Diacyclops strimonis Pandourski – Духлата, Живата вода (с. Боснек).  

 Acanthocyclops propinquus (Plesa) – Живата вода (с. Боснек ).  

 Elaphoidella pandurskyi Apostolov – Академик, Духлата (с. Боснек).  

 Niphargus pancici vlkanovi St . et G . Karaman – Живата вода (с. Боснек).  

    Установен е и един троглобионт от псевдоскорпионите: 

 Neobisium (Blothrus) kwartirnikovi Mahnert – Духлата (с. Боснек). Троглобионт. 

 

 Зониране на ПЗ „Духлата“ 

Въз основа на регистрираните на териториите на карстовите пещери, и в частност в 

пещера „Духлата“, видове безгръбначни могат да се направи приблизително зониране на 

пещерата. Най-многобройни са троглофилните видове, обитаващи зоните около 

входовете. Тази зона предоставя най-благоприятни условия за развитие на тези видове и 

поради тази причина те са най-многобройни. Данните обхващат само присъствието на 

съответния вид в пещерата. За обстойно проучване на пещерата е необходимо да се 

извърши пълно геодезическо картиране. То би позволило на специалисти да установят в 

по-пълна степен  видовия състав на безгръбначните, и то най-вече на троглобионтите. 

Поради тези причини и натрупаната до момента информация за видовия състав могат да 

се обособят две зони: зоната около входовете до около дълбочина 20-30 метра (в 

зависимост от пещерния вход), която е по богата на видове и зона над 30 метра, в която 

се срещат по-малко видове. Втората зона е рискова и за опазването и е необходимо да 

бъдат взети адекватни мерки, поради реалната възможност популациите на 

троглобионтите да изчезнат при дори и малко изменение в условията 

 

 Негативно въздействие върху пещерните безгръбначни и препоръки 

Голяма част от пещерните безгръбначни използват за храна гуаното от прилепи и 

различни други хранителни отпадъци. Имайки предвид, че видовото разнообразие в 

пещерите е много малко всяко вмешателство в тази крехка екосистема би било фатално. 

Обезпокояването на прилепите и намалянето на тяхната популация оказва пряко 
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негативно въздействие и върху пещерната безгръбначна фауна. Замърсяването на 

водните източници, изхвърлянето на боклук в и около пещерите, както и безразборното 

движение на посетители с ненаучна цел могат да окажат силно негативно въздействие 

върху популацията на пещерните безгръбначни – троглофили, троглоксени и 

троглобионти. 

Други фактори, които не могат да бъдат контролирани, но също могат да се окажат 

пагубни за популациите на пещерните безгръбначни са промяната в температурата на 

пещерите и естествените наводнения на галериите. 

Независимо от причините за възстановяване на една разрушена пещерна 

екосистема е необходимо много време.  

Поради тази причина е необходимо да бъде ограничен достъпа до пещерите с 

ненаучна цел. Посетителите трябва да имат предварително добра информация как биха 

увредили пещерната екосистема с необмислени действия. 
 

 

 
 

 

 

 

1.15.2. Гръбначни животни 

 

1.15.2.1. Риби (сладководна ихтиофауна) 

 

 Състояние на проученост 

Първи сведения за ихтиофауната общо за Егейския басейн представя Шишков 

(1938, 1939), а за отделни водоеми са публикувани от Ковачев (1921), Шишков (1939), 

Михайлова (1965), напр., за р. Струма и др. Данни за разпространението на риби общо 

в южнобългарските реки са представени в монографиите на Ковачев (1923), Моров 

(1931), Дренски (1948, 1951), Drensky (1930), Василев, Пехливанов (2002), Диков и др. 

(1988), Живков и др. (2005) и други. Ихтиофауната на територията на ПП Витоша е 

сравнително слабо проучена. Първи сведения за рибната фауна в реки на Витоша и 

прилежащи язовири публикува Булгурков (1958). Той съобщава за 19 вида риби от 

територията на ПП „Витоша“. 

Съвременно състояние  

Фаунистични, екологични и екологомониторингови изследвания. Обобщена 

характеристика на ихтиофауната на ПП „Витоша“ представя Стефанов (2012). 

Хидрологични изслезвания за територията на парка през последните години са 

извършвани от Kenderov и др. (2010). Проблемът с фрагментациите и влиянието им 

върху числеността и размерната структура на папулациите на видове риби са 

проучвани от Uzunova и др. (2012) и др. За територията на парка до настоящия етап са 

съобщавани 20 вида риби. Реките са обитавани от 9 вида риби съгласно действащия 

План‘1. Представени са данни за ихтиофауната от българския участък на р. Струма. 

(Василев, Пехливанов (2002). Представят се данни за видовия състав, степента на 

проученост, опазване и устойчиво използване на рибите в България (Живков и др. 

(2005). Общи данни за фауната и разпространението на рибите в България по басейнови 

райони, в т.ч. разпространение и екология на някои от видовете от Западнобеломорски 

басейн (Стефанов (2007).  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т. 1.15.1. са  приложени: „Списък на видовото разнообразие на 

безгръбначните в ПП „Витоша“, Списък на пещерната безгръбначна фауна“, „Фаунистичен  списък на 

пещерните видове по локализация“,  „Находища на консервационно значимите видове“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е представен, отразен върху  карта №17 „Карта на Фауната“- Картен слой на 

безгръбначни 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е приложена цялата аналитична част, 

заедно с отчетите за научните изследвания, събраната и обобщена информация и др.продукти, 

документи за фауната и снимков материал по т.1.15.1. 
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На съвременният етап основните изследвания за България в Западнобеломорски 

басейн се отнасят до ихтиоофауната на сладководните екосистеми на р. Струма и р. 

Места (Апостолов, 2002; Економидис и др., 2009; Apostolou, 2005; Apostolou et al., 

2010; Pehlivanov et al., 2012; Stefanov, 2010; Uzunov et al., 2013 и др.). Съществен 

принос са въведените и унифицирани методики за екологична оценка на основата на 

биологичен елемент сладководни риби и научните изследвания, отнасящи се до оценка 

на екологичния статус на сладководни екосистеми, приложени за пъстървови реки 

(Mihov, 2010; Pehlivanov et al., 2012; Pehlivanov et al., 2013). Съществен принос в 

научната литература, опазването и управлението на сладководните екосистеми са и 

изследванията на Чешмеджиев и др. (2011), Cheshmedjiev et al. (2013) във връзка с 

изискванията на РДВ с прилагането на европейските стандарти за мониторинг и 

екологична оценка на основата на биологични елементи за качество (водорасли, 

макрофити, макрозообентос и риби) (Методика за мониторинг на риби, 2013; 

Чешмеджиев и др., 2011; Fame Consortium, 2004; Mihov, 2010), както и данни от 

съпътстващ физикохимичен мониторинг. 

  

 Национална екологична мрежа. Разработеният проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.”, МОСВ включва обособена позиция 2: Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на риби. Разпространението на 4 целеви 

вида: 1138. Barbus meridionalis (черна мряна); 1137. Barbus plebejus (маришка мряна); 

1134. Rodeus amarus (европейска горчивка); 1146. Sabanejewiа aurata (балкански 

щипок) в ПП „Витоша“ са предмет на опазване в ЗЗ Витоша  BG0000113. Към други 

видове с необходимост от опазване е отнесена балканската пъстърва (S. fario). 

Изградена е информационна система за защитените зони от Екологична мрежа Натура 

2000 с представена информация за ЗЗ BG0000113 Витоша, имаща отношение към 

Плана за управление и опазването на рибните видове и техните местообитания в ПП 

„Витоша“.  

 

 Основни отрицателно действащи  върху ихтиокомплексите в ПП Витоша 

фактори са: 

––  изграждане на хидротехнически съоръжения (бентове, прагове, язовири, 

водохващания и др.), свързани с нарушаване целостта на реките и нарушаващо 

миграциите и разселването на видовете риби; 

––  интродуциране на чужди видове риби (дъгова пъстърва и сивен); 

––  изсичане на горски масиви, благоприятстващо процесите на ерозия, заблатяване, 

понижаване на речните нива, водещи до намаляване и изчезване на рибните ресурси; 

––  туристическа инфраструктура, свързана със замърсявания на компонентите на 

околната среда и загуба на биоразнообразие и др. 

 

 Обекти на изследване 
І. Всички по-големи реки и притоци, езера, разположени на територията на ПП 

Витоша.  

ІІ. Сладководни видове риби  
На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 9 вида риби (План‘1)  

1. Балканска пъстърва (Salmo trutta Linnaeus, 1758) – глациален реликт  

2.  Лещанка (Phoxinus phoxinus Rafinesque, 1820)  

3.  Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) – интродуциран вид, 

С. Америка  
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4.  Сивен (Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) - интродуциран вид, С. Америка  

5.  Маришка мряна (Barbus cyclolepis Heckel, 1837) – балкански ендемит  
6.  Черна мряна (Barbus petenyi Heckel, 1852). Видът е включен в Приложение 3 на 

Бернската конвенция и в Приложение 2 и 5 на Директива 92/43 на ЕС. 

7.  Балкански щипок (Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)) - в България: 

уязвим (VU); видът е включен в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие; 

международен: IUCN [DD], БеК-III, ДХ-II; балкански ендемит  

8. Главоч (Cottus gobio Linnaeus, 1758). Видът е включен в Приложение 2 на Закона 

за биологичното разнообразие; български ендемит; глациален реликт  

9.  Струмски гулеш (Barbatula bureschi (Drensky, 1928)) - в България: уязвим 

(VU), ЗБР-II; международен: IUCN [LC].  

 

 Анализ на получените резултати 
1. Характеристика на рибите 

1.1. Видов състав и богатство на таксоните  

I. Разред Salmoniformes  

I. Семейство Salmonidae  

• Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва  

• Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – Дъгова пъстърва, интродуциран 

вид, С. Америка  

• Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) – Сивен, интродуциран вид, С. Америка  

    II. Разред Cypriniformes  
 І.Семейство Cyprinidae  

• Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – Лещанка  

• Barbus cyclolepis Heckel, 1837 - Маришка мряна  

• Barbus petenyi Heckel, 1852 - Черна мряна  

II. Семейство Cobitidae  

• Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) - Балкански щипок  

III.  Семейство Balitoridae  

• Barbatula bureschi (Drensky, 1928) - Струмски гулеш  

ІІІ. Разред Scorpaeniformes  

  I. Семейство Cottidae  

• Cottus gobio Linnaeus, 1758 - Главоч  

1.2. Биологични, екологични особености и характерни местоонитания на видовете 

риби, обект на изследване 

Salmo trutta Linnaeus, 1758 (Балканска пъстърва) Обитава реки с бързотечащи, 

чисти, хладни води. Полова зрялост достига на 2-4 година. На дължина достига до 20-

30 см. и тегло 200-600 г. Живее до 7-8 години. Храни се с ларви на насекоми – 

еднодневки, ручейници, перли, низши ракообразни, а възрастните - и с риба. Ценен 

стопански вид.  

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) (Дъгова пъстърва) 

Предпочита чисти, хладни течащи води, но издържа температура до 300С и ниско 

съдържание на кислород. Полова зрялост достига на 3-4 г. На дължина достига до 25-30 

см. и тегло до 800 г. Пределната му възраст е 7-8 г. Младите се хранят с ларви на 

насекоми, а възрастните и с риба. Ценен стопански вид.  

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) (Сивен) 

Предпочита студени, чисти води с високо съдържание на кислород. Полова 

зрялост достига на 2-3 г. На дължина достига до 40 см. и тегло до 1 кг. Храни се с ларви 

на насекоми, ракообразни и др. Обект на спортен риболов.  

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Лещанка) 
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Обитава горни течения на бързотечащи планински реки, ручеи и езера, чисти, 

богати на кислород с пясъчно-чакълесто дъно при температура от 12-200С. Полово 

съзрява на втората, третата година при дължина около 50 мм. На дължина достига до 

10-12 см. и тегло 10-15 г. Храни се с дребни дънни безгръбначни и водорасли. Нараства 

бавно и живее до 5 г. Естествена храна на пъстървата.  

Barbus cyclolepis Heckel, 1837 (Маришка мряна) 

Обитава горните и средни течения на бързо течащи реки с чисти води и с 

пясъчно-чакълесто или каменисто дъно. Полова зрялост достига на 2 – 3 години. 

Размножава се през май – юли. Живее до 6 г. Нараства на дължина до 30 см тегло до 1 

кг. Храни се с дънни безгръбначни. Обект на спортен риболов. При настоящото 

изследване видът не е установен на територията на ПП Витоша.  

Barbus petenyi Heckel, 1852 (Черна (балканска) мряна) 

Обитава горните и средни течения на реки от Дунавския водосбор. Размножава се 

през май – юли. Храни се с ларви на хирономиди, ручейници, еднодневки и др. Обект 

на спортен риболов. При настоящото изследване видът не е установен на 

територията на ПП „Витоша“. 

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) (Балкански щипок) 

Широко разпространение в миналото вид за територията на България. Съобщаван 

е за горните и средни течения на реки от Дунавския водосбор – Огоста, Искър, Вит, 

Осъм, Янтра, Арчар и Лом, както и за реки от Егейския водосбор - притоци на р. 

Марица (реките Чепинска, Стара река, Въча, Чепеларска, Харманлийска река, 

Тополница, Луда Яна и Стряма), за р. Струма при Земен и притока й Рилска река, за р. 

Доспат (приток на р. Места), както и в за р. Камчия. Постепенно изчезва в реките от 

Егейския водосборен басейн. През последните години е потвърден за р. Марица и 

нейния приток р. Стряма. Първоначално е съобщен за р. Струма под и над яз. Студена, 

както и в притока й р. Мътница, но при последващите изследвания в района не е 

установен. След първоначалните данни за разпространението на вида в реките Места и 

Камчия повече не е установяван в тях. Размножава се от края на април до началото на 

юни. Обитава средните и горни течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно 

и бързо течение. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни и 

хайвер. При настоящото изследване видът не е установен на територията на ПП 

„Витоша“.  

Barbatula bureschi (Drensky, 1928) (Струмски гулеш) 

Видът е регистриран за първи път от р. Струма при гара Земен. Установен е също 

и в горното и средно течение на р. Струма, както и в р. Места, р. Палакария (приток на 

река Искър) в която се предполага че е навлязъл от яз. Искър, където е интродуциран 

при изкуствените зарибявания, р. Бистрица и р. Доспат (също притоци на р. Места). 

Среща се само в горните и средните течения на бързотечащи реки с пясъчно и 

чакълесто дъно. Типичен реофилен вид с нощна активност. Достига полова зрелост при 

дължина на тялото около 5 см. Размножава се в периода май – юли. Храни се с 

бентосни безгръбначни животни. При настоящото изследване видът не е установен на 

територията на ПП „Витоша“. 

Cottus gobio Linnaeus, 1758 (Главоч) 

Обитава горните течения на реки от Дунавския водосбор с пясъчно и чакълесто 

дъно и бързотечащи, студени води. Бентосен вид. Достига полова зрялост през втората 

година. Размножава се през периода април-май. Храни се с различни безгръбначни 

животни и малки риби. 
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 Консервационна значимост  

Реликти  
Глациални реликти – два вида:  

І. Salmonidae  

 Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 

 Cottus gobio Linnaeus, 1758 – Главоч 

Ендемити 
Балкански ендемити – два вида:  

 Barbus cyclolepis Heckel, 1837 – Маришка мряна 

 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – Балкански щипок  

Български ендемит – един вид: 

 Cottus gobio Linnaeus, 1758 - Главоч 

Включени в ЗБР и международни директиви 

 Barbus petenyi Heckel, 1852 - Черна мряна - Приложение 3 на Бернската 

конвенция и в Приложение 2 и 5 на Директива 92/43 на ЕС. 

 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) - Балкански щипок - в България: 

уязвим (VU); Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие; международен: 

IUCN [DD], БеК-III, ДХ-II. 

 Cottus gobio Linnaeus, 1758 – Главоч - Приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообрази. 

 Barbatula bureschi (Drensky, 1928) - Струмски гулеш - в България: уязвим 

(VU), ЗБР-II; международен: IUCN [LC].  

ПП “Витоша” е част от Натура 2000 мрежата като ЗЗ Витоша BG0000113. Обект 

на инвентаризационни изследвания в зоната са видовете риби: 1138 Barbus meridionalis 

(Черна мряна); 1137 Barbus plebejus, представен в списъка на IUCN като Barbus bergi; 

1134 Rodeus amarus (Bloch, 1782) (Европейска горчивка); 1146 Sabanejewia aurata 

(балкански щипок). Към други видове от рибите в зоната, обект на инвентаризации и 

мониторинг е балканската пъстърва.  

По национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І”, на територията на ПП “Витоша” не е 

установен вида 1146 Sabanejewia aurata. Не са установени потенциални местообитания 

в зоната и за видовете 1134 Rodeus amarus, 1137 Barbus plebejus и 1138 Barbus 

meridionalis.      

 

 Видове, които трябва да са предмет на специални мерки и причините за това 

 Да се извършват научни изследвания за разпространението и състоянието на 

автохтонните популациите на Salmo trutta. Да се предприемат мерки и режими за 

опазването им. Видът да е обект на перманентен мониторинг. 

 Да бъдат разработени и финансирани проекти за увеличаване популациите на 

главоча и на балканския щипок. 

 

 Икономически ценни видове 

Икономически ценни видове на територията на ПП “Витоша” е балканската 

пъстърва. Дъговата пъстърва и сивена по литературни данни и справки от ДПП са 

много слабо представени, поради това, че не са извършвани зарибявания с тях през 

последните повече от 10 години. Тези видове са и обект на спортен риболов. 

Балканската пъстърва е основният представител на ихтиофауната като предпоставка за 

развитие на риболовен туризъм. За опазване на рибните ресурси в парка е наложително 

да бъдат спазвани периодите за риболов, както и той да се практикува само от 
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разрешените за целта водоеми и при стриктно спазване на законовите изисквания и 

разпоредби на ДПП “Витоша”. 

 

 Картиране и инвентаризация на местообитания, разпространение и видов 

състав на рибите на територията на ПП „Витоша“ 

В резултат на проведените през периода май – юни инвентаризационни 

изследвания са картирани 11 речни екосистеми (Владайска река, Драгалевска река, 

Боянска река, Бистришка река, Янчовска река, Струма, Палакария, Железнишка река, 

Кладнишка река, Матница, Танчовица, Старата река и техни притоци) и 4 езерни 

(Симеоновски езера, Боянско езеро, яз. Врелото под с. Боснек) с общо изследвани 79 

биотопа, отнасящи се към Дунавски или Егейски водосборен басейн.  

За всеки един от биотопите са определени GPS координати, надморска височина и 

др. Измервани са и основни абиотични показатели, като температура, pH и др. 

Изследваните сладководни езерни и речни екосистеми се отличават с pH=6.12 - 6.72, 

измерени при температута от 11 - 26.70С. Абиотичните показатели са част от 

създадената база данни.  

През периода май-юни, 2015 г. са извършени инвентаризационни научни 

изследвания за разпространението и състоянието на популациите на видовете риби в 

речни и езерни екосистеми на територията на ПП “Витоша”. Регистрирани са 5 вида 

сладководни риби. Това са видовете: Salmo fario, Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus 

mykiss, Phoxinus phoxinus и Cottus gobio, отнасящи се към 3 семейства (Salmonidae, 

Cyprinidae, Cottidae) и 3 разреда (Salmoniformes, Cypriniformes, Scorpaeniformes).  

Доминиращ вид в сладководните екосистеми на ПП „Витоша“ е балканската 

пъстърва. Тя е установена в голяма част от всички изследвани биотопи в горните 

течения на реките. В изследваните езерни екосистеми (Симеоновски езера и Боянско 

езеро) не са установени представители на ихтиофауната.  

 

Таблица №48: Разпространение на видовете риби по сладководни екосистеми 
Вид риба 

Сладководна 

екосистема 

Salmo trutta 
Phoxinus 

phoxinus 
Cottus gobio 

Oncorhynchus 

mykiss 

Salvelinus 

fontinalis 

Дунавски водосборен басейн   

Бистришка река +     

Янчевска река +     

Боянска река + +    

Владайска река + +  + + 

Драгалевска река + +    

Симеоновска река +     

Железнишка река +     

р. Палакария + + +   

Егейски водосборен басейн   

р. Танчовица +     

р. Кладнишка +   +  

р. Матница + +  +  

р. Струма + +    

Яз. Врелото под с. 

Боснек 

+   +  
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Фигура №51: Брой изследвани реки и биотопи от тях на територията на ПП „Витоша“ 

 
Източник на информация: Инвентаризационни научни изследвания за разпространението и 

състоянието на популациите на видовете риби в речни и езерни екосистеми на територията на ПП 

„Витоша“, доц. Диана Кирин, Май-Юни 2015 г. 

 

Фигура №52: Срещаемост (%) на Salmo trutta на територията на ПП „Витоша“ 

 
Източник на информация: Инвентаризационни научни изследвания за разпространението и 

състоянието на популациите на видовете риби в речни и езерни екосистеми на територията на ПП 

„Витоша“, доц. Диана Кирин, Май-Юни 2015 г. 
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На базата на регистрираните GPS координати е изготвена (от ГИС експертите на 

„Пролес Инженеринг“ ООД) карта за разпространението на видовете риби на 

територията на парка. Създадена е база данни за численост и показатели на 

изследваните екземпляри балканска пъстърва.  

Определен е здравословен статус на рибните комплекси. Не са установени болести 

и паразити. Констатациите са на основата на визуален външен оглед. 

 

 Зарибяване в реките на ПП „Витоша“, осъществявано по проекти на ДПП 

„Витоша“ 

 От ДПП „Витоша” са осъществявани зарибявания единствено през последните 

две години. Те се отнасят до зарибяване с балкански щипок (общо 51 екземпляра в 2 

реки), главоч (общо 50 екземпляра в р. Палакария над с. Ярлово) и балканска 

пъстърва (общо 30 000 екземпляра в 5 реки), които са както следва: 

 

Балкански щипок (Sabanejewia balcanic): общо 51 екземпляра. -  2014 г. 

Във воден обект:  

  Кладнишка река – 31 рибки; в 1 участък с координати: N42.54685 E23.16118; 

  Река Струма – 20 рибки; в участъка преди яз. Студена: N42.51143 E23.14854;  

Балканска пъстърва (Salmo trutta), произведен в Пъстървово стопанство „Тошков 

чарк“; Декларация за произход № 601879 / 17/05/2014 г Ветеринарномедицинско 

свидетелство № 0001251, изд. на 17 / 05 / 2014 г: общо  30 000 екземпляра. – 2014 г. 

Във воден обект:  

  Кладнишка река, в участъка под с. Кладница до последния приток преди вливането 

в яз. Студена;  

  Владайска река, в участъка над с. Владая до м. Златни мостове;  

  Боянска река, в участъка от х. Момина скала до над х. Бор;  

  Бистришка река, в участъци от границата на ПП “Витоша” под с. Бистрица нагоре 

по течението;  

  Река Струма, в три подучастъка под и над с. Чуйпетлово и под с. Боснек. 

Главоч (Cottus gobio)  

Във воден обект:  

  р. Палакария, над с. Ярлово. 

••  30 възрастни индивида директно реинтродуцирани – 2013 г. 

••  20 ювенилни индивида отгледани в лабораторни условия и след това 

реинтродуцирани – 2014 г. 

Във връзка с експлоатацията и опазването на рибните ресурси, не са установени 

нарушения на територията на парка. 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.15.2.1. е представено  Приложение №1.15.2.1.-1: Списък на видовете риби 

и тяхната консервационна значимост координати,  „Карти за разпространението на видовете риби на 

територията на ПП“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е включена цялата аналитичната част, 

заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация, списъци и 

снимков материал по т.1.15.2.1. 
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1.15.2.2. Земноводни и влечуги 

 

 Преглед на досегашните проучвания 

Първите публикувани данни за земноводните и влечугите на Витоша са от края на 

XIX - началото на XX век, когато Вернер (1898) съобщава за ливадния гущер (Lacerta 

agilis), а Ковачев (1905, 1907) - за усойницата (Vipera berus) и планинската жаба (Rana 

temporaria). Години по-късно във фундаменталните за българската херпетология 

трудове на Буреш и Цонков (1932, 1933, 1934, 1941, 1942) са дадени множество 

находища за вече известните и новоустановени видове на Витоша.  

Общия брой трудове, в които има данни за витошката херпетофауна (научни 

публикации, резултати от проучвания, дипломни работи, бази данни), е 47, като 

покриват 12 вида земноводни и 14 вида влечуги с общ брой находища 321. 

Цялата налична информация е обобщена в Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на 

земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. ДПП “Витоша”, София, 248 стр. 

В географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина, което е 

на практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. Направен е изчерпателен 

литературен обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”), като 

информацията е обединена заедно с тази от собствените проучвания на авторите, и е 

направено цялостно картиране на херпетофауната на планината, на база UTM грид с 

размери 1х1 км. По този начин е покрита 60% от изследваната територия, което може 

да се определи като много добро покритие в подобен род изследвания. На база 

собствените данни на авторите е извършено и моделиране на потенциалното 

разпространение на отделните видове за цялата територия на планината, респ. Парка. 

Анализирани са пригодността на потенциалните местообитания за всеки вид и е 

извършен анализ на вертикалното разпространение на видовете. Установени са всички 

потенциално обитаващи планината видове (с изкл. на Darevskia praticola). 

– Пропуски в досегашните изследвания 

От видовете, за които на територията на Парка има потенциални местообитания, 

до момента не е установен единствено горския гущер (Darevskia praticola). Това е вид, 

обитаващ предимно дъбовите гори, каквито се срещат на ограничени участъци в 

ниските южни и западни части на Парка. Липсва информация за отделни детайли от 

биологията и екологията на повечето видове, срещащи се в границите на Парка: 

 - Липсват данни за популационните параметри и демографските 

характеристики на популациите на видовете земноводни и влечуги в границите на 

Парка. Подобни данни се акумулират единствено чрез продължителни, специализирани 

научни изследвания (обикновено за даден вид). 

 - Липсват данни за някои екологични аспекти (напр. денонощна и сезонна 

активност, хранителен спектър и пр.) за видовете земноводни и влечуги в границите на 

Парка. Както и за предишната точка, за изясняването им са необходими конкретни 

научни изследвания. 

 

 Брой на установените видове и богатство на таксоните; 

Съгласно Цанков и кол. (2014), на територията на Парка се срещат 11 вида 

земноводни и 14 вида влечуги. От разгледаните от горните автори 27 вида сме 

изключили обикновената чесновница (Pelobates fuscus), която е известна от едно 

находище извън границите на ПП “Витоша”, както и червенобузата водна костенурка 

(Trachemys scripta), която е инвазивен вид и не е част от автохтонната херпетофауна на 

страната. Така общия видов състав на земноводните и влечугите в Парка, според 
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наличната до момента информация, възлиза на 25 вида, или 44% от видовото богатство 

на страната (с включени Pelophylax kurtmuelleri и Anguis colchicus). 

 

Таблица №49:  
Видов състав на херпетофауната в границите на Природен Парк „Витоша“ 

Земноводни 

 Разред CAUDATA 

 Семейство Salamandridae 

1 Salamandra salamandra Дъждовник 

2 Triturus karelinii Южен гребенест тритон 

3 Lissotriton vulgaris Обикновен тритон 

4 Ichthyosaura alpestris Алпийски тритон 

 Разред ANURA 

 Семейство Bombinatoridae 

5 Bombina variegata Жълтокоремна бумка 

 Семейство Bufonidae 

6 Bufo viridis Зелена крастава жаба 

7 Bufo bufo Кафява крастава жаба 

 Семейство Hylidae 

8 Hyla arborea Дървесница 

 Семейство Ranidae 

9 Rana dalmatina Горска жаба 

10 Rana temporaria Планинска жаба 

11 Pelophylax ridibundus Голяма водна жаба 

Влечуги 

 Разред TESTUDINES 

 Семейство Testudinidae 

1 Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

 Семейство Emydidae 

2 Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

 Разред SQUAMATA 

 Семейство Anguidae 

3 Anguis fragilis Слепок 

 Семейство Scincidae 

4 Ablepharus kitaibelii Късокрак гущер 

 Семейство Lacertidae 

5 Lacerta agilis Ливаден гущер 

6 Lacerta viridis Зелен гущер 

7 Podarcis muralis Стенен гущер 

8 Zootoca vivipara Живороден гущер 

 Семейство Colubridae 

9 Coronella austriaca Медянка 

10 Zamenis longissimus Смок мишкар 

11 Natrix natrix Жълтоуха водна змия 

12 Natrix tessellata Сива водна змия 

 Семейство Viperidae 

13 Vipera ammodytes Пепелянка 

14 Vipera berus Усойница 

Източник на информация: Цанков и кол., 2014 г.; Данни от проучвания за План‘2, биолог Красимир Дончев 

 

 Oбща информация за видове с консервационен статус – по българското, 

международното законодателство, Червени списъци и др.; 

 

Всички видове земноводни и влечуги, срещащи се на територията на Парка, са 

включени в национални и/или международни природозащитни документи . С най-висок 

консервационен статус е шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), която е 

включена във всички природозащитни документи (вкл. националната Червена Книга и 
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Червения списък на IUCN). С висок консервационен статус са и видовете обикновена 

блатна костенурка (Emys orbicularis), алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), южен 

гребенест тритон (Triturus karelinii) и жълтокоремна бумка (Bombina variegata). 

Първият е включен в Приложение 2 и 3 на ЗБР (респ. II и IV на Директива 92/43 на 

Съвета на ЕИО от 21.05.1992) и Приложение II на Бернската Конвенция, както и в 

Червения списък на IUCN. Вторият фигурира в Червената Книга на България 

(Големански 2011) с категорията “уязвим”, както и в Приложение 3 на ЗБР и 

Приложение III на Бернската Конвенция. Другите два вида са включени в Приложение 

2 и 3 на ЗБР (респ. II и IV на Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992) и 

Приложение II на Бернската Конвенция. 

По национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І”, на територията на ЗЗ “Витоша” в 

Натура 2000 Стандартен Формуляр са представени 2 (два) вида земноводни и 1 (един) 

вид от влечугите - Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

 

Таблица №50: Консервационен статус на херпетофауната в границите на ПП 

„Витоша“ 
№ Вид Прил. 2 Прил. 3 ЧКБ 92/43 BERN  CITES IUCN 

1 Salamandra salamandra  -  +  -  - III  - LC 

2 Triturus karelinii  +  +  - II,IV II  - LC 

3 Lissotriton vulgaris  -  +  -  - III  - LC 

4 Ichthyosaura alpestris  -  + VU  - III  - LC 

5 Bombina variegata  +  +  - II,IV II  - LC 

6 Bufo viridis  -  +  - IV II  - LC 

7 Bufo bufo  -  +  -  - III  - LC 

8 Hyla arborea  -  +  - IV II  - LC 

9 Rana dalmatina  -  -  - IV II  - LC 

10 Rana temporaria  -  -  -  - III  - LC 

11 Pelophylax ridibundus  -  -  -  - III  - LC 

12 Testudo hermanni  +  + ЕN II,IV II II NT 

13 Emys orbicularis  +  +  - II,IV II  - NT 

14 Anguis fragilis  -  +  -  - III  - NE 

15 Ablepharus kitaibelii  -  +  - IV II  - LC 

16 Lacerta agilis  -  +  - IV II  - LC 

17 Lacerta viridis  -  +  - IV II  - LC 

18 Podarcis muralis  -  +  - IV II  - LC 

19 Zootoca vivipara  -  +  -  - III  - LC 

20 Coronella austriaca  -  +  - IV II  - NE 

21 Zamenis longissimus  -  +  - IV II  - LC 

22 Natrix natrix  -  -  -  - III  - LC 

23 Natrix tessellata  -  +  - IV II  - LC 

24 Vipera ammodytes  -  +  - IV II  - LC 

25 Vipera berus  -  -  -  - III  - NE 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2, биолог Красимир Дончев 

Легенда: 

Прил. 2 (Приложение 2 на ЗБР): Видове, за защитата на които се обявяват защитени зони за 

опазване на местообитанията им. 

Прил. 3 (Приложение 3 на ЗБР): Видове, защитени на територията на цялата страна. 

ЧКБ – Червена книга на България. Том 2 Животни. 2011 г. Категории: VU (уязвим), ЕN 

(застрашен). 

92/43 – Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за опазване на естествените хабитати и 

дивата фауна и флора. Анекс II: Животински и растителни видове от интерес за общността, чието 

опазване изисква определяне на защитени територии. Анекс IV: Животински и растителни видове от 

интерес за общността, които се нуждаят от строга защита. 
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BERN – Бернска Конвенция (Конвенция за опазване на европейската дива природа и естествените 

хабитати). Приложение II: Строго защитени животински видове. Приложение III: Защитени животински 

видове. 

CITES – Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. 

Приложение II: Видове, които не са пряко застрашени от изчезване, но търговията с тях трябва да се 

контролира с оглед избягване на използване, несъвместимо с оцеляването им. 

IUCN – Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси. Категории: NT (near 

threatened – таксони, които вероятно ще бъдат застрашени в близко бъдеще); LC (least concern – широко 

разпространени таксони, чието оцеляване не е сериозно застрашено нито в момента, нито в близко 

бъдеще); NЕ (not evaluated – таксони, които не са оценени). 

 

 обща информация за реликти и локални, български и балкански ендемити; 

 С (ре)интродукцията на алпийския тритон в границите на Парка, глациалните 

реликти се увеличават на 4 вида: алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), планинска 

жаба (Rana temporaria), живороден гущер (Lacerta vivipara) и усойница (Vipera berus). 

 заплахи 
 Два от 25-те вида, срещащи се в границите на парка, са силно уязвими поради 

ограниченото си разпространение и малочислени популации - I. alpestris и T. hermanni. 

Според Цанков и кол. (2014) жабата дървесница (H. arborea) също е застрашена, съдейки 

по рядкостта и в подходящи местообитания, но причините за това са неизвестни. 

Съгласно тези автори и според нашите наблюдения, основни заплахи за групата са 

засушаването (вкл. пресушаване на водни обекти от човека), пожарите, трафика на МПС, 

директно преследване от човека и зарибяване. 
 

 

 

 

 
1.15.2.3. Птици 

 

 Степен на проученост. Литературна справка. 
Анализираната информация обхваща 38 информационни източници, от които 5 

на латиница. В географско отношение проучването обхваща територията на цялата 

планина, което е на практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. 

Систематизирана е и информация за съседни територии – гр. София и Софийското 

поле. Направен е изчерпателен литературен обзор (вкл. резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”), като информацията е обединена заедно с тази от 

по-стари научни публикации и собствените проучвания.  

Първите данни са още от края на 19 век и началото на 20 век - работи на Г. 

Христович, П. Патев, J. Harrison, K. Andersen, H. Boetticher и др. В тях има кратка 

информация за отделни видове. 

Съществуват няколко основни разработки върху птиците на Природен парк 

Витоша. От средата на 20 век до 1990 г. това са работите на Дончев (1961) и Дончев 

(1990). При първото цялостно проучване са посочени 135 вида птици, от които 114 са 

доказани от автора, 21 вида са по литературни данни. През 1990 г. авторът допълва още 

18 вида птици установени от него и други 4 вида по литературни данни.  

От по-ново време има още две основни цялостни орнитологични проучвания за 

Витоша, на Шурулинков и др. (2001) и Шурулинков, Даскалова (2014). Именно 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 са представени  към карта №17 „Карта на Фауната“ на базата на GPS 

координати  „Карти за разпространението на видовете земноводни и влечуги на територията на 

ПП“ . 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е включена цялата аналитичната част, 

заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация,  списъци и 

снимков материал по т.1.15.2.2. 
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последните две разработки са най-важните съвременни литературни източници за 

птиците на Природен парк Витоша. Откъслечна информация за някои видове от 

орнитофауната на ПП Витоша съществува и в други проучвания от различен характер. 

Това са са работите на Нанкинов (1982), Тодоров (1983), Червена книга на НР 

България, Том 2 (1985); Симеонов и др. 1990; Нанкинов и др. (1997); Николов и др. 

(1999), Нанкинов (2009); Иванов (2011); Червена книга на Р България, Том 2 (2011) и 

др. Анализа на всички тези литературни източници, показват че за последните около 

30 години е събрана значителна информация за птиците на  ПП Витоша. Причината за 

това е че през последните години в този Природен парк се работи активно по различни 

дейности свързани с проучване и опазване на биоразнообразието - важна част от което 

са и птиците. Предпоставка в това отношение е и непосредствената близост на този 

ПП до гр. София, където в България работят най-много орнитолози в институти на 

БАН, НПМ, НПО и др. 

  

 Описание на използваната при проучването методика. 

Основните методи, които са използвани при установяване видовият състав и 

числеността на гнездящите птици са маршрутния или трансектен метод (Line transects) 

и методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992).  Всеки от тях има 

определени предимства и зависи от поставените цели и характера на местността. 

През месеците април – юни 2015 г. са извършени полеви изследвания в ПП 

„Витоша“ в южните и високопланинските части (субалпийската зона) на ПП, в по-

слабо познати и проучени райони над селата Ярлово, Чуйпетлово, Боснек, Кладница и 

Горна Диканя, както и терени източно от яз. Студена. Избора за проучване в тези 

райони е продиктуван от следните причини - те са по-слабо изследвани, имат голямо 

разнобразие на различни типове гнездови местообитания за птиците (гори, открити 

тревни пространства, скални комплекси, речни екосистеми), имат добре изразена 

вертикална зоналност, човешкото присъствие и антропогенните въздействия са по-

слабо изразени. Провеждани са наблюдения и в северните райони над Бояна, 

Драгалевци и Железница. Използвани са също така и лични данни на авторите събрани 

при полеви наблюдения през периода 1980 г. – 2014 г. 

 При теренните изследвания са използвани бинокъл с приближение 10х50, 

зрителна тръба с 20-60 кратно увеличение. В някои случаи птиците са определяни 

акустично, по видово специфичните звуци и следи от тяхната жизнена дейност- гнезда, 

пера и др. Провеждани са и нощни наблюдения в отделни участъци от района, с цел 

установяване по звук на представители от разред Совоподобни (Strigiformes).  

Използвани са също така и основни литературни източници, даващи информация за 

птиците в района на ПП “Витоша” и съседните територии. Получени са и сведения за 

птиците от биолози, природолюбители, горски работници, алпинисти и местни жители 

от селищата около ПП „Витоша“. 

 

 Характеристика на клас Птици  

Видовото богатство в ПП „Витоша“ към момента наброява 237 вида птици. От тях 

206 вида са прелетни и мигриращи (преминаващи), от които 80 вида се срещат в района 

само по време на миграция. 120 вида гнездят в планината, като от тях 67 са постоянни и 

53 вида са прелетни.  

Тези данни показват, че в ПП „Витоша“ има високо видово разнообразие при 

птиците. Установения до момента общ видов състав от 237 вида съставлява близо 58 % 

от цялата орнитофауна за България - 409 вида птици (BUNARCO, 2009). 
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В зоогеографско отношение преобладават видове от умерените ширини – 

палеарктични, европейски, холарктични и др. Южните (средиземноморски) видове са 

около 13%.  

На територията на ПП се срещат два вида птици, на които подвидовете са 

ендемични за Балканския полуостров - балканска /ушата/ чучулига (Eramophila alpestris 

balcanica) и пъстрогуша /алпийска/ завирушка (Prunella collaris subalpina). 

 
 Екологични групи птици в ПП „Витоша“ 

Птици на горските комплекси (дендрофилни видове). 
Това е най-многобройната и добре представена екологична група птици, която се 

среща на територията на ПП. Тези видове са повсеместно разпространени в различните 

горски ландшафти - буковите и дъбовите гори, дървесно-храстови формации от 

различен тип, високопланински естествени иглолистни гори, култури от иглолистни 

видове. С най-голямо видово богатство се отличават горските масиви, които са слабо 

повлияни от различни човешки дейности - букови гори в по-високите или трудно 

достъпни части на планината и други широколистни гори в отделни части на района. 

Старите естествени иглолистни гори също са от много важно значение за горските 

видове птици в ПП. Като цяло групата на дендрофилните птици основно e представена 

от видове от разр. Врабчоподобни (Passeriformes) - 107 вида за територията на ПП.От 

тях най-често срещани и широко разпространени са редица видове от сем. Мухоловки 

(Muscicapidae), Синигерови (Paridae), Чинкови (Fringillidae) и др. От групата на 

дендрофилните птици много добре са представени и видовете от разр. Кълвачоподобни 

(Piciformes)- тук се срещат всички 10 вида установени за страната от този разред. 

Птиците от разр. Кълвачоподобни (Piciformes) имат изключително голямо значение за 

други видове горски птици, като всеки гнездови сезон издълбават нови хралупи в 

застаряващи или изсъхнали дървесни стволове. По този начин те създават гнездова база 

за редица други хралупо гнездещи птици, които не могат сами да издълбават хралупите 

си - синигери, горска зидарка, чухал, пернатонога кукмявка, врабчова кукумявка др. 

Наличието на естествени хралупи образувани в от по-старите дървета създават още 

допълнителни възможности за хралупо гнездещи видове птици. За района такива са 

представителите на сем. Синигерови (Paridae)- голям синигер (P. major), син синигер 

(P. caeruleus), лъскавоглав синигер (P. palustris), жалобен синигер (P. lugubris),. Това се 

отнася също така за горската зидарка (S. europaea), горската дърволазка (C. familiaris) и 

въртошийката (J. torquilla), които гнездят в различни типове хралупи, но за разлика от 

кълвачите не могат сами да ги издълбават. Друга много добре представена група е тази 

на открито гнездещите птици. За проучвания район, характерни и често срещани 

видове от тази група са представителите на разр. Пойни (Passeriformes): червеногръдка 

(E. rubecula), кос (T. merula), поен дрозд (T. philomelos), имелов дрозд (T. viscivorus), 

голямо черноглаво коприварче (S. atricapilla), елов певец (P. collybita), обикновена 

чинка (F. coelebs), зеленика (C. chloris), щиглец (C. carduelis), сойка (G. glandarius) и 

т.н Характерени видове птици за иглосните гори на района са обикновената 

кръсточовка (L. curvirostra), черен синигер (P.ater), матовоглав синигер (P.montdnus), 

качулат синигер (P. cristatus), жълтоглавото кралче (R. regulus), червеноглавото кралче 

(R. ignicapilus), белогуш дрозд (T. torquatus), сокерица (N. caryocatactes), пернатонога 

кукумявка (A. funereus) и др.  

От другите разреди птици много често срещани видове размножаващи се в 

различните горски местообитания на района са: обикновен мишелов (B. buteo), горска 

улулица (S. aluco), гривяк (C. palumbus), обикновена кукувица (C. canorus) и др.  

Птици на откритите тревни пространства. 
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Този тип местообитание е добре представен основно във високите дялове на ПП- 

в субалпийския пояс над горната граница на гората. Понастоящем характерни видове за 

тези терени в ПП са: са полската чучулига (A. arvensis), ръждивогушото ливадарче (S. 

rubetra), пъдпъдък (C. coturnix), яребицата (P. perdix), ливаден дърдавец (C. crex), 

алпийска чучулига (E. alpestris balcanica), планинската бъбрица (A. spinoletta) и др.  

Откритите тревни терени се явяват важен хранителен хабитат за много видове 

птици, които гнездят в други типове местообитания (горски, скални терени и др.). При 

търсене на храна тук се установяват и редица видове птици - дневни грабливи птици, 

врабчоподобни, сови и т. н.  

През последните години в отритите тревни местообитания на района се 

наблюдава обрастване на големи площи с хвойна, зановец и др. Това променя коренно 

характера на местообитанието и влияе негативно на редица видове птици гнездящи и 

хранещи се в открити тревни пространства.  

Скалолюбиви (петрофилни) видове птици.  
Като цяло на територията на ПП “Витоша” скалните местообитания са слабо 

застъпени, или са много специфични (каменни реки) и не подходящи за гнездене на 

повечето видове от тази екологична група. Малки по площ и височина отвесни скали 

има в няколко района на ПП- мест. Комините, вр. Камен дел, долината на р. Боянска 

река, между с. Боснек и с. Чуйпетлово, над с. Ярлово и др. Тук се срещат при гнездене 

характерни скалолюбиви видове птици, но много от тях не са с висока численост. Това 

са гарван (C. corax), скалната люстовица (P. rupestris), червенокръста лястовица (H. 

daurica), пъстър скален дрозд (M. saxatilis), сиво каменарче (O. oenanthe), домашна 

червеноопашка (P. ochruros), пъстрогуша завирушка (P. collaris), планински кеклик (A. 

graeca), бухал (B. bubo), скален орел (A. chrysaetos), сокол скитник (F. peregrinus) и др. 

Върху някои от тези видове през гнездовия период има негативно влияние, 

поради безпокойство от скални катерачи, туристи и др. 

Околоводни и водолюбиви птици.  
От тази екологична група птици много малко видове гнездят на територията на 

ПП. Големия брой от установените водолюбиви и водоплаващи птици са само 

преминаващи (прелитащи) над района, по време на сезонни миграции, зимуване и 

скитания. Това се дължи на факта че на територията на ПП има основно малки 

планински реки- често преминаващи през гористи терени. Стоящи водоеми почти 

напълно липсват – като напр. Боянското езеро.  Гнездящи околоводни видове птици за 

района на ПП са: черен щъркел (C. nigra), воден кос (C. cinclus), планинска 

стърчиопашка (M. cinerea), бяла стърчиопашка (M. alba) и др.  

Като прелитащи по време на пролетните и есенните миграции, над територията на 

ПП  са установени редица видове от разредите Ciconiformes, Pelecaniformes, 

Anseriformes и Chradriformes.Това важи особено силно за западните части на ПП, които 

граничат с яз. Студена. Тези видове увеличават видовото богаство на птиците в ПП 

Витоша, но нямат пряка връзка и голямо значение за тази защитена територия.  

Синантропни видове птици.  

Поради наличието на много човешки постройки в територията на ПП, както и 

близостта на гр. София и други селища, са установени някои видове птици гнездящи в 

урбанизирана среда. Типични видове от тази екологична група, които са регистрирани  

в ПП  са градска лястовица (D. urbica), селска лястовица (H. rustica), домашно врабче 

(P. domesticus), полско врабчета (P. montanus), обикновен скорец (S. vulgaris), бяла 

стърчиопашка (M. alba) и др. Горепосочените видове се размножават в ПП или 

навлизат при хранене в неговата територия от съседни райони.  

Голямото видово богатство на птиците в ПП „Витоша“ е обусловено от 

няколко основни фактора:  
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– Разнобразие от различни видове ландшафти - горски, открити тревни 

простраства, скални, околоводни и т.н.;  

– Много добре изразена вертикална зоналност; 

– Местоположение - намира между Южна и Северна България, влияние на 

различни климатични и зоогеографски области. Поречието на р. Струма играе ролята 

на екологичен коридор от юг; 

– Витоша се намира в обхвата на прелетния път за птиците Viа Aristotelis;  

– Обявяването на Витоша за Национален (Народен) Парк още през 1934 г.- 

първият в България и на Балканския п-ов, също е допринесло за увеличаване и 

запазване на видовото богатство на птиците на Витоша; 

– Близостта до София и добрата проученост на района. 

При проведените теренни проучвания, главно в южните и по-слабо проучени 

части на планината, установения видов състав, като цяло потвърждава данните за 

орнитофауната в тези райони на ПП получени при по-ранни орнитологични 

изследвания (Шурулинков и др.,2001), (Шурулинков, Даскалова 2014). При 

установените видове птици в тези райони не са констатирани настъпили резки 

промени и въздействия на негативни фактори през последните години. Интерес 

представлява установяването на някои редки и защитени видове -  скален орел (A. 

chrysaetos), както и такива с по-ограничено (локално) разпространение в ПП 

„Витоша“- зеленогуша овесарка (E. cirlus), белогуш дрозд (T. torquatus), пъстър скален 

дрозд (M. saxatilis). Спрямо птиците в Европа (Svensson, Grant, 1999) видовото 

богатство на ПП „Витоша“ е 32,8 %. 

 

 Природозащитен статус 

Защитени според Закона за биологичното разнообразие са 209 вида. Общо 88 вида 

са включени в Червената книга на България (37 % от всички установени птици на 

Витоша), а 71 вида са включени в Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕС за опазване 

на дивите птици (30.00 %).  

Защитена зона Витоша BG0000113 за опазване на дивите птици е обявена със 

заповед №РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно 

заповедта за обявяване предмет на опазване в защитената зона по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР 

са 42 вида птици, а по чл.6, ал.1, т.4 са 6 вида птици. 

По национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І”, на територията на ЗЗ “Витоша” в 

Натура 2000 Стандартен Формуляр, Юли 2015г. са представени 49 вида птици, като е 

добавен видът ловен сокол (falco cherrug). 

Посочените видове предмет на опазване в ЗЗ Витоша са показани съз знак „*“ в 

Приложение №1.15.2.3-1.: Видово богатство и таксономична принадлежност на 

птиците в ПП „Витоша“ част от ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

 Важни зони по отношение на птиците 

- Стари широколистни и иглолистни гори, ключови за опазване на редки видове 

кълвачи и сови, пернатонога кукумявка (Aegolius funereus).  

Обособени два подрайона: 

• В района на резерват „Бистришко бранище“, извън резерватната зона. 

• В района над Златни мостове – Офелиите, х. Трендафила. 

- Субалпийската зона извън резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“, 

местообитание на балканската чучулига (Eremophila alapestris), планинската 

бъбрица (Anthus spinoletta), пъстрогушата завирушка (Prunella collaris), пъстър 
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скален дрозд (Monticola saxatilis), сиво каменарче (Oenanthe oenanthe), ръждивогушо 

ливадарче (Saxicola rubetra) и др. 

• Района между х. Алеко и вр. Голям Резен и Черни връх. 

• Субалпийската зона южно от резерват „Торфено бранище“ и Черни връх – 

Сухото езеро. 

- Района около с. Чуйпетлово и южните територии на парка, предимно открити 

площи, подходящо трофично местообитание за скален орел (Aquila chrystaetos), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina) и други редки, целеви видове грабливи птици. 

Обособени два подрайона: 

• Между с. Боснек и с. Чуйпетлово; 

• Между с. Чуйпетлово и с. Ярлово. 

- Скални местообитания и образувания по поречието на Боянска река, приоритетни за 

опазване на петрофилни видове птици и сокол скитник (Falco peregrinus). 

 

 Специфични дейности за опазване или възстановяване 

- Дейности по опазване, възстановяване и рехабилитация на дневни и нощни грабливи 

птици във волиерни условия. 

- Преки наблюдения от стационарни точки (наблюдателни пунктове) върху реещи 

видове птици (щъркели, жерави, дневни грабливи птици). 
 

 

 
  

1.15.2.4. Бозайници 

 

1.15.2.4.1. Степен на проученост на клас Бозайници 

 

Видовият състав, разпространението и биотопичната привързаност на 

бозайниците, обитаващи територията на ПП „Витоша“ са сравнително добре проучени. 

Първи сведения за разпространението на бозайниците дава Ковачев (1925), а по-късно 

се появяват обобщаващите работи на Г. Марков (1957) за насекомоядните бозайници и 

каталогът на Atanassov, Peshev (1963), в който са представени 87 вида бозайници. 

Съществен принос в проучванията на разпространението и природозащитния статус на 

бозайниците има създадената  „Национална стратегия за опазване на биологичното 

разнообразие“ (1993). „Фауна на България“ т. 27 „Бозайници“ (2004)  обобщава 

цялата налична информация за таксономичния статус, синонимиката, общото 

разпространение, биологията, екологията и др.  характеристики на видовете. Обобщен 

анализ на видовото богатство на бозайната фауна е представен в книгата „Природно 

богатство на Природен парк „Витоша“ (2014). В рамките на проекта „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове“ в  системата от защитени зони на екологична мрежа Натура 2000 е 

направена оценка на природозащитното състояние на 13 вида от бозайната фауна, 

срещащи се на територията на парка. В ПП „Витоша“ са разработени проекти, които 

подобряват степента на проученост на редица видове от бозайната фауна в парка. По 

проект «Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”» финансиран 

от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.15.2.3. е включено Приложение №1.15.2.3-1.: Видово богатство, 

таксономична принадлежност и консервационна значимост на птиците. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 са представени важни зони за птиците на карта №17 „Карта на Фауната“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е включена цялата аналитичната част, 

заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация, списъци по 

т.1.15.2.3. 
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България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. се разработват 

проекти за видовете Европейски лалугер (Spermophilus citellus), Балканска дива коза 

(Rupicapra rupicapra balcanica) и Дива котка (Felis silvestris), с цел набелязване на 

мерки за опазването им.   

Обобщеният преглед на степента на проученост на бозайната фауна в ПП 

„Витоша“ показа, че тя е различна за отделните разреди и видове, което рефлектира и в 

степента на задълбоченост при представянето на данните.  

 

1.15.2.4.2. Видово богатство 

 

Бозайниците могат да бъдат условно разделени на три групи – прилепи 

(Chiroptera), дребни бозайници (Micromammalia) и едри бозайници (Macromammalia). 

На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 56 вида бозайници от 6 

разреда - Насекомоядни (Insectivora), Прилепи (Chiroptera), Зайцевидни  (Lagomorpha), 

Гризачи  (Rodentia), Хищници (Carnivora) и Чифтокопитни (Artyodactila). Това  

съставлява 59%  от цялата сухоземна бозайна фауна в България и 24% от европейската, 

която включва 231 вида (JUCN, 2014).  Най-голямо дялово участие имат видовете от 

разред Прилепи (33%), следвани от тези на разред Гризачи (24%), разред Хищници 

(20%), разред Насекомоядни (14%), разред Чифтокопитни (7%) и т.н.  

Прилепи (Chiroptera). Броят на видовете прилепи, регистрирани на територията 

на парка, достигна 18 вида, или почти 51.5 % от известните видове в България. Те 

принадлежат към 2 семейства Rhinolophidae - 3 вида и Vespertilionidae - 15 вида. 

Регистрираните нови видове прилепи за ПП „Витоша“ са: Прилепче на Натузий  

(Pipistrellus nathusii), Воден нощник  (Myotis daubentonii), Нощник на Натерер  (Myotis 

nattereri), Ръждив вечерник   (Nyctalus noctula) и Кафяв дългоух прилеп (Plecotus 

auritus). Това нарежда ПП „Витоша“ след НП „Рила“ (20 вида) и НП “Централен 

Балкан” (22 вида). Описаното до сега видово богатство е по-малко от това на Източни 

Родопи (25 вида), Западни Родопи (30 вида),  Осогово (21 вида) и Странджа (21 вида).  

То е съизмеримо с това на НП „Пирин“ (19 вида).   

От установените видове прилепи, тясно свързани с подземни местообитания на 

територията на ПП „Витоша“ са 7 вида: Малък подковонос, Голям подковонос, Южен 

подковонос, Голям нощник, Остроух нощник, Дългопръст нощник и Пещерен дългокрил 

прилеп. Най-богата на прилепи е пещерата Духлата. Тя се използва предимно за 

зимуване и в нея прекарват зимата няколкостотин екземпляра от видовете Малък 

подковонос, Голям подковонос, Остроух нощник и Голям нощник. Видове прилепи, 

свързани с горите или петрофилни, са Кафяв дългоух прилеп, Сив дългоух прилеп, 

Полунощен прилеп, Прилепче на Сави, Нощник на Натерер, Воден нощник. Те 

използват пещерите и изкуствени подземни местообитания (изкуствените галерии над 

кв. Бояна и с. Студена) за зимуване или като транзитни или размножителни убежища. 

Пещерите Попов извор и Живата вода са важни swarming места, посещавани от много 

видове по време на търсенето на партньор през есента.  

Най-значими пещери на територията на парка - местообитания на прилепни 

колонии са 1. Пещера Духлата; 2. Пещера Попов извор; 3. Пещера Живата вода; 4. 

Пещера Академик. 

Най-важните от биоспелеологична гледна точка пещери на територията на ПП 

„Витоша“ са: 1. Пещера „Духлата‘; 2. Пещера „Попов извор“; 3. Пещера „Живата 

вода“; 4. Пещера „Академик“; 5. Пещера „Врелото“; 6. Пещера „Водната“; 7. 

Пещера „Предверие на пещерното дело“ (ППД); 8. Пещера „Пепелянката“; 9. 

Пещера „Сухата пещера“. 
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В по-голямата част от  територията на ПП „Витоша“ се срещат предимно т. нар. 

“горски прилепи”. В резерват „Бистришко бранище“ са регистрирани масовите видове 

от род Myotis – Myotis capaccinii и Myotis mystacinus bulgaricus, както и видовете 

Vispertilio murinus и Plecotus austriacus. Масови в района на резервата са видовете от 

род Myotis, издаващи звуци в диапазона от 45 kHz. Установяването на тези видове и 

регистрираната тенденция за увеличаване активността на прилепите в сравнение с 

предишни години дават основание да се смята, че ветровалът и инвазията на короядите 

в района на резервата нямат очаквания негативен ефект върху прилепната фауна. От 

една страна вследствие на загиването на падналите дървета в поразената зона се 

оформят много подходящи убежища за прилепи като пукнатини и откъртена кора. За 

някои видове това са основни убежища извън периода на хибернация.  От друга страна 

развитието на богат подлес, както и падналата дървесна маса създават условия за 

развитие на богата хранителна база за прилепите от различни групи насекоми. 

Летателната активност на прилепите в резервата е различна в различните райони и се 

променя в зависимост от сезона. Есента намалява рязко при застудяване на времето в 

края на септември и началото на октомври, като тогава е засилена около убежищата, 

поради демонстративното поведение на мъжките индивиди. В районите от резервата с 

по-ниска надморска височина летателната активност се запазва до началото на 

ноември. С най-висока активност (за периода август- септември) се отличават районите 

с открити пространства и границите открито пространство гора, които са и 

предпочитани ловни местообитания за някои видове прилепи.  

Консервационният статус на видовете по международното законодателство е 

висок. Всички видове са включени в списъците на Eurobats и Приложение II на 

Бонската конвенция. В приложение II на Бернската конвенция са включени 15 вида, а в 

приложения II и III - 3  вида. В списъка на IUCN в категория VU е включен 1 вид, в 

категория NT – 2 вида, а в категория LC – 15 вида. В Директива 92/43 на ЕС,  

Приложение II са включени 7 вида. Българското законодателство определя 10 вида, 

включени в ЗБР, Приложение III и 8 вида, отнесени към Приложение II.  В Червената 

книга на България  в категория VU са отнесени 3 вида, в  категория NT - 4 вида и в LC - 

11 вида.  

Установените заплахи за прилепната фауна на ПП „Витоша“ могат да бъдат 

разделени на две групи – заплахи с пряко и заплахи с непряко действие. Заплахи с 

пряко действие за прилепната фауна, обитаваща пещерите в Боснешкия карстов район 

са замърсяването на пещерите с органични и неорганични отпадъци, драстичното 

изкуствено понижаване или повишаване на водното ниво на подземните реки и на 

дебита на карстовите извори в следствие на каптиране или изпомпване на подземни 

води, унищожаване или промяна на пещерната среда в следствие на промяна на 

подовия субстрат или в следствие разрушаване и засипване на пещерните галерии, 

теченията на подземните реки и др. Заплахи с непряко действие за пещерната прилепна 

фауна са безпокойството и промените в пещерния микроклимат, настъпили в резултат 

на отварянето на изкуствени входове, което често води до засушаване на пещерата от 

една страна, а от друга осветлението и многото посетители са причина за промяна на 

температурния режим и газовия състав на подземната атмосфера.  

Основна заплаха за прилепите в района на парка е унищожаването на убежища. 

Част от прилепите обитават постройки на границата или в Природния парк. За да се 

избегне прякото унищожаване на прилепи или загиването им при разрушаване на 

убежището в неподходящ сезон, всички ремонтни работи засягащи сгради с убежища 

трябва де се извършват  в периодите април – средата на май или август – септември. В 

Парка горско-стопанските мероприятия трябва да са съобразени със запазването на 

убежищата на прилепите. По този начин ще се запази връзката между отделните 
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територии, което е много важно за прилепите, които са животни извършващи 

миграции.  Това е особено важно при извършващите се санитарнни сечи. Засиленият 

дърводобив в различни части на планината и извършването на голи сечи водят до 

унищожаването на убежища и загуба на ловни местообитания на прилепите.  

Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са регистрирани 

22 вида дребни бозайници, представители на 3 разреда и 8 семейства, което съставлява 

69% от дребната бозайна фауна на България. Дяловото участие на видовете от 

отделните разреди е както следва: разред Гризачи – 13 вида (59%), разред 

Насекомоядни – 8 вида (36%) и разред Зайцевидни – 1 вид (5%). Съществено влияние 

върху разпространението на видовете оказват екологичните градиенти, поради което на 

територията на парка се срещат по-студенолюбиви и по-мезофилни видове, 

представители на т.нар. европейски и евро-сибирски видове.  

През последните десет години не са установени изменения във видовия състав 

на дребните бозайници, което е индикация за много висока устойчивост на 

съобществата им на територията на парка.   

 На територията на парка липсва пространствена диференциация на съобществата 

от дребни гризачи. Те имат сходна структура в различните местообитания, поради 

сравнително постоянната и равномерна влажност. Факторите, определящи различията в 

структурата на съобществата, са главно типът на растителността (гори/открити 

местообитания), наличието  или отсъствието на водоеми, а надморската височина има 

слабо влияние. Подобна структура на съобществата е характерна за планинските 

райони.  

 В резултат на положените усилия от страна на Дирекцията на парка през 

последните  години и на разработването на проект, свързан с опазването и 

възстановяването на местообитанията и популациите на Европейския лалугер, днес 

популациите на вида са в процес на възстановяване, с тенденция да достигнат 

оптималното си състояние. Извършват се дейности, свързани с поддържане в 

подходящо състояние на оптималните за вида местообитания на територията на м. 

Накев камък (в близост до х. Силимица) където съществува лалугерова колония от най-

малко 50г. (Пешев 1955). След прилагането на консервационни мерки (стартиране на 

косенето на тревната покривка и почистване от храстово-дървесна растителност на 

пасището), популацията в района на м. Накев камък нараства повече от 4,5 пъти (от 9,5 

инд/ха на 43инд/ха). След 2013 г. се извършва косене на територии в районна на м. 

Купените, където се осъществява реинтродукция на лалугери от избрана колония от кв. 

Кремиковци. В резултат на реинтродукцията в близост до адаптационната ограда се 

установява нова колония от лалугери, които оцеляват всяка следваща година и имат 

поколение.  

Едри бозайници (Macromammalia). На територията на парка са регистрирани 

16 вида едри бозайници от 2 разреда - Разред Хищници (Carnivora) и Разред 

Чифтокопитни (Arthiodactyla) - и 7 семейства,  които съставляват  83 % от едрата 

бозайна фауна на България. Дяловото участие на видовете от отделните семейства в 

общия брой видове, регистрирани на територията на парка, е както следва: сем. Порови 

- 7 вида, сем. Кучеви - 3 вида, сем. Мечкови - 1вид, сем. Коткови - 1вид, сем. Свиневи - 

1вид, сем. Еленови - 2 вида и сем. Кухороги - 1вид.   

От семейство Коткови (Felidae) на територията на парка се среща дивата котка 

(Felis sylvestris), която е сравнително широко разпространен и често срещащ се вид у 

нас, но сравнително слабо проучен (Попов и др. 2007; Спиридонов и др., 2011). Не 

навсякъде популацията ú е чиста, поради хибридизацията ѝ с домашната котка, която у 

нас за сега е около 10 %, (Спасов, 2007). В рамките на проект  „Извършване на 

проучване чрез фотокапани с цел установяване на находищата на дивата котка (Felis 
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silvestris) в ПП „Витоша”, по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк Витоша” е оценено разпространението на вида на 

територията на парка. Средната плътност на дивата котка в ПП „Витоша” е 0,33 

инд./км2, като тя е най-висока в югозападната и западна част на парка. При тази 

изчислена средна плътност на дивата котка на територията на ПП „Витоша” и площта 

на горските територии в парка следва, че средната екстраполирана численост за 

територията на ПП „Витоша“ е около 62 до 80  индивида +/- 10 индивида. Плътността 

на дивата котка оценена по същата методика на територията на НП „Пирин“ е 0,14 

инд./км2, т.е два пъти по ниска от тази в ПП „Витоша“. Дивата котка на територията на 

ПП „Витоша”, въпреки неравномерното си разпределение (липсва в северните и е рядка 

в североизточните части на парка), се отличава с висока плътност поради редица 

фактори – обширно покритие с разнообразни гори с добра хранителна база. На 

територията на парка дивата котка се придържа в диапазона на 800 до 1400 м 

надморска височина, като разпространението й е относително равномерно. Липсват 

регистрации на фотокапани поставени над 1600 м, а между 1400 м и 1600 м има само 

отделни регистрации. 

 От семейство Кучеви (Canidae) е установено присъствието на лисицата (Vulpes 

vulpes), която е обикновен вид и се среща и в по-ниските части на парка.  В рамките на 

проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове“ в системата на защитените зони от екологична мрежа Натура 

2000” е извършено картиране на вълка (Canis lupus)  и са представени както известните 

находища, така и териториите, представляващи потенциални местообитания на вида.  

Вълкът е регистриран в  южната и западна части на парка, които са по-слабо населени и 

предоставят спокойствие на вида. Референтната плътност за вида е определена на 0,025 

инд./км2 (зоната се обитава от 4-5 индивида). Индивидуалните им участъци достигат до 

горната граница на гората и пасищата над нея. Общата площ на подходящите 

местообитания в парка е 75,9%  (207,68 км2) от площта на парка.  В зоната са 

регистрирани и отделни индивиди в дисперсия (не принадлежат към семейна група). 

Субоптималните местообитания в парка осигуряват свързаност на оптималните 

местообитания (биокоридори) със съседни зони като Верила, Плана и Острица. 

Осигурено е спокойно преминаване на вида при преходите му през големи територии. 

Северната и североизточната част на парка са подложени на антропогенен натиск 

(засилен туристически поток през лятото  и ски туризъм през зимата), като 

причиненото безпокойство изтласква вида в по-южните части на парка. 

Друг  вид, чието разпространение е детайлно проучено в България (Русков, 1961; 

Ruskov, Markov, 1974; Spassov, 1990, 2003; Spassov, Spiridonov, 1999; Генов и др., 2005) 

и картирано на територията на парка е кафявата мечка (Ursus arctus). През 2008 г. се 

разработи национален план за действие за кафявата мечка в България (Спасов и 

др.,2008), който представя състоянието на вида в България, екологичните му 

характеристики, описание на местообитанията му, динамика на популациите и тяхното 

управление и др. По проекта за картиране на Натура видовете за територията на парка е 

извършена детайлна оценка на разпространението, потенциалните местообитания и 

природозащитния статус на вида на територията на парка. В ПП „Витоша“ е 

регистрирано присъствието на мечки в различни сезони от 550 м.н.в. до горната 

граница на гората и рядко в субалпийската зона. Числеността на мечката в зоната е 

близка до оптималната (9 екземпляра). Видът обитава вековни, антропогенно не 

повлияни широколистни гори, иглолистни гори във високия и среден горски пояс, 

както и клекови масиви в субалпийския пояс. Потенциалните местообитания формират 

компактна територия, покриваща почти цялата територия на парка и се използват от 

мечките, макар и с различна честота. В резултат на проект “Картиране на бърлоги и 
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обозначаване на районите обитавани от мечки с предупредителни табели”, по дейност 3 

“Определяне и защита на важните територии за недопускане на безпокойство на кафява 

мечка” , по Проект No 510302011654 “ Изпълнение на приоритетни дейности от плана 

за управление на Природен парк Витоша- фаза 2” са локализирани важни за опазването 

на мечката райони на територията на ПП „Витоша“ - районът на с. Железница 

(западно), резерват Бистришко бранище и южните склонове на в. Купена. Вторият 

ключов район е южно от с. Кладница, района между яз. Студена и Чуйпетльово до връх 

Петрус на юг, територията на ДЛС “Витошко –Студена“. Мечките се срещат 

практически на територията на цялата планина, като избягват откритите пространства 

във високите части на планината, макар че рядко са наблюдавани мечки да пресичат 

откритите районни под Резена и в района на в. Купена. Присъствието на мечки в 

туристическата зона (северната част на планината) е ограничено и по-скоро случайно. 

Има единични наблюдения в района на Офелиите към хижа Звездица и в района на х. 

Композиторите.  

 Важен миграционен коридор е водосбора на Селска река в югоизточната част на 

парка. Поддържането на биокоридорните зони към Верила и Плана за безконфликтно 

преминаване на мечки от Рила към Витоша е от първостепенно значение, тъй като 

рилската популация поддържа жизнеността на Витошката популация. Паркът има обща 

граница със зона „Верила“, която е жизнено важен биокоридор между Витоша и Рила, и 

същевременно се използва като хранителна база за витошките мечки. Близо отстоящата 

зона „Плана“ пък е биокоридор за мечки-мигранти от Рила през Шипочанския рид.  

От разред Чифтокопитни (Arthiodactyla) на територията на парка са установени   

дивата свиня (Sus scrofa), сърната (Capreolus capreolus), благородният елен (Cervus 

elaphus) и дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica). Първите три вида са ловни 

обекти. Дивата коза спада към групата на едни от най-добре проучените видове на 

територията на парка. През 2006 е разработен „План за действие за дивата коза в 

България: 2007 – 2016“ (Вълчев и др., 2006), в който детайлно за разработени въпроси, 

свързани с таксономията, разпространението, биологията и екологията на вида, 

посочени са основните заплахи и лимитиращи фактори, както и  природозащитния 

статус на вида и са разработени режими и норми за защита и ползване на вида на 

национално ниво. В рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове“ в системата на защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000” е извършено картиране на вида на територията на 

парка. В рамките на проект „Наблюдение и оценка динамиката на популацията на 

дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica) в ПП Витоша” е оценена числеността на 

вида - 20-22 животни извън адаптационната ограда и 35 животни в оградата.  

Определено е разпространението на вида на територията на парка (районите около 

изворите на река Струма и Сухото езеро и по- рядко районът над пазачница „Матница” 

и Стръмни рид) и е характеризирана биотопичната привързаност на вида.  Районите от 

субалпийската част на планината са най-предпочитани от козите местообитания.  През 

лятото и есента това са пасищата, защото там има достатъчно храна и спокойствие от 

туристическата преса, а  през пролетта, когато снегът още не се е стопил напълно, 

дивите кози предпочитат скалите и морените,  по чиито камъни растат лишеи, а покрай 

морените  започва да израства млада трева.  През зимата дивата коза като цяло се 

придържа в близост до границата на гората.  

На територията на парка се размножават почти всички характерни за фауната на 

планините хищници и копитни. В резултат на положените усилия от страна на 

Дирекцията на парка през последните 10 години и разработването на проекти, свързани 

с опазването и възстановяването на местообитанията и популациите на застрашени 

видове хищници и копитни (Кафява мечка и Балканска дива  коза ) и създаването на 
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зони на спокойствие за едрите хищници (мечка и вълк) чрез насочване и 

концентриране на туристическия поток, популациите на едрите бозайници, които в 

миналото са били изчезнали или в минимална численост, понастоящем се намират в 

оптимално състояние или в процес на възстановяване.  

Консервационният статус на дребните и едри видове бозайници (без прилепи) е 

както следва:  

- в Директива 92/43 на ЕС за местообитанията, Приложения II, IV и V са 

включени 11 вида,  

- в Бернска конвенция, Приложение II – 5 вида, а в Приложение III – 22 вида.  

- в червения списък на IUCN (2014.2) в категория VU са включени 2 вида, 1 вид е 

от категория NT, а 37 вида спадат към категория LC.  

- Според българското законодателство в ЗБР Приложения II, III и IV са включени 

11 вида,  

- в Червената книга на България в категория EN – 4 вида, в категория VU – 4 вида 

и 6 вида са определени като спадащи към категория NT.  

Един вид – Снежната полевка (Chionomys nivalis) е глациален реликт и един 

вид - Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) е балкански ендемит.  

 

  

1.15.2.4.3. Територии с висока консервационна значимост за бозайната фауна на 

ПП „Витоша“ 

 

Прилепна фауна 

Най-важен във фаунистично отношение е Югоизточният дял на Природен 

парк Витоша (Боснешки карстов район). Установените прилепи са тясно свързани с 

подземните местообитания на територията на ПП Витоша. Най-богата на прилепи е 

пещерата Духлата.  Пещерите Академик, Попов извор и Живата вода са важни 

swarming места, посещавани от много видове по време на търсенето на партньор през 

есента. За периода 2005-2014 на територията на резерват Бистришко бранище е 

потвърдено присъствието на 5 вида прилепи в районите с открити пространства и на 

границите открито пространство - гора, които са и предпочитани ловни местообитания 

за някои прилепи.  

Дребна бозайна фауана 

 Консервационна значимост имат местообитанията на глациалния реликт Снежна 

полевка и на консервационно значимия вид Европейски лалугер. Типични 

местообитания, в които бяха уловени снежни полевки в ПП „Витоша“ са открити, 

скалисти местообитания, скални реки, покриващи 90% от грунда, разположени най-

често до малки реки, склонове с югоизточно и югозпадно изложение, като характерна 

особеност на биотопа е големината на скалните късове (Местообитания по Натура 2000 

формуляр - 8110,8120, 8210, 4070). Важни зони са всички каменни реки (Златни 

мостове, каменни реки около х. Алеко).  За европейския лалугер от особено значение са 

пасищата в местността „Накев камък“, където се поддържа колония на лалугера и 

ливадите между с. Чуйпетльово и с. Ярлово.  

 Едра бозайна фауна 

 Компактни територии с висока консервационна значимост са смесените 

иглолистни/широколистни гори (Местообитания по Натура 2000 формуляр 8120, 8110, 

8210, 4010) от 550 м.н.в. до горната граница на гората в югоизточните и западните 

части на парка, както и субалпийската зона (районите на резерватите Бистришко 

бранище и „Торфено бранище“, Камен дял, приизворните гористи части на реките в 

югоизточната част на парка, районът около ДЛС „Витошко-Студена“, склоновете над с. 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  

за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

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

 

  

 
 

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

ISO 9001-2008 Certified Company 

260 

Чуйпетльово и с. Кладница, районите на х. Селимица и х. Острица, районът между х. 

Алеко и вр. Голям Резен и Черни връх, субалпийската зона южно от резерват „Торфено 

бранище“ и Черни връх – Сухото езеро, районът над пазачница „Матница” и Стръмни 

рид). Важен миграционен коридор е водосбора на Селска река в  източната част на 

парка. Поддържането на биокоридорните зони към Верила и Плана за безконфликтно 

преминаване на мечки от Рила към Витоша е от първостепенно значение.  

В компактните територии с висока консервационна значимост са изградени 

редица сгради и съоръжения (виж списък в приложение), които нарушават структурата, 

състава и функционирането на естествените екосистеми поради антропогенната 

фрагментация на местообитанията, навлизането на алохтонни видове и редукция на 

автохтонните видове поради промяна в условията на средата. Използването на химични 

и биологични препарати, навлизането на МПС на територията на парка и 

замърсяването с битови отпадъци намаляват възможностите за съхраняване на 

консервационната значимост на парка. На територията на парка, макар и ограничено, се 

използват перилни и други химически препарати. Това е концентрирано около местата 

на струпване на обекти от социалната инфраструктура. Автомобилният поток е 

интензивен в зоните в близост до туристическите центрове. Навлиза се с леки 

автомобили, МПС с повишена проходимост, мотоциклети. Нерегулираното движение 

на МПС в парка преди всичко е свързано с безпокойство на чувствителните видове 

животни. Най-сериозно застрашени от този фактор са мечката, вълка и другите 

хищници, едрите копитни. Непряко неурегулирания достъп до територията на парка 

благоприятства бракониерството. Ски-туризмът  и други дейности, свързани с 

фрагментацията на естествените местообитания, оказват негативен ефект върху  

бозайната фауната и могат значително да променят структурата на съобществата, най-

вече на дребните бозайници, които са и хранителна база за едрите и дребни хищници. 

Фрагментацията е свързана с редуциране на площта и влошаване качествата на 

подходящите за тях микроместообитания.  

В компактните територии с висока консервационна значимост е необходимо 

горско-стопанските мероприятия да са съобразени със запазването на убежищата на 

консервационно значимите видове и санитарната сеч да се извършва строго 

регламентирано в периоди не съвпадащи с размножителния период на видовете. Да се 

ограничат пашата и събирането на боровинки и билки в тези зони, тъй като това 

засилва антропогенния натиск и  увеличават безпокойството за видовете. Легловия 

капацитет на хижите, попадащи в тези територии, не трябва да се увеличава, като се 

ограничат възможностите за строителство на пристройки, паркови места и заведения за 

обществено хранене. Необходимо е да се въведе строга регулация на достъпа на МПС в 

тези зони. Създаването на зони на спокойствие за едрите хищници (мечка и вълк) ще се 

постигне и чрез насочване и концентриране на туристическия поток по строго 

регламентирани маршрути.  
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.15.2.4. са включени  Приложение №1.15.2.4.-1: Природозащитен статут 

на видовете прилепи, установени в ПП „Витоша” и  Приложение №1.15.2.4.-2: Природозащитен статут 

на видовете бозайници (без прилепи), установени в ПП „Витоша”. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Биологична характеристика“ е включена цялата аналитичната 

част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация, 

продукти и документи за фауната, снимков материал  по т.1.15.2.4. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6  са представени на базата на GPS координати,  Картен слой „Разпространение 

на европейския лалугер (2005-2013г.), „Разпространение на балканската дива коза (2005-2013 г.), 

отразени в карта №17 „Карта на фауната“. 
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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: 

Възрастови категории 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: 

Възрастови категории всичко мъже жени 

с. Кладница 

    Под трудоспособна възраст 130 65 65 

 В трудоспособна възраст 726 428 358 

 Над трудоспособна възраст 286 125 161 
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Хората с висше образование съставляват 12,4%, със средно – 48,1 % и около 40% са 

основно, по-ниско или без образование 

 

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: 

Възрастови категории 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: 

Възрастови категории 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 г. има 3 785 жители и бележи увеличение спрямо 2011 г. с 204 

жители;  

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

Възрастови категории 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 %   
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с. Железница през 2014 г. има 1 716 души население, което намалява с  76 жители, 

спрямо 2011 г. 

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

Възрастови категории всичко мъже жени 

с. Железница  

    Под трудоспособна възраст 177 95 82 

 В трудоспособна възраст 1241 641 600 

 Над трудоспособна възраст 365 160 205 

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: 

Възрастови категории 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: 

Възрастови категории 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: 

Възрастови категории всичко мъже жени 

с. Кавачевци  

    Под трудоспособна възраст 87 49 38 

 В трудоспособна възраст 226 125 101 

 Над трудоспособна възраст 200 84 116 
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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: 

Възрастови категории всичко мъже жени 

с. Горна Диканя   

    Под трудоспособна възраст 

    В трудоспособна възраст 75 45 30 

 Над трудоспособна възраст 199  92 107 

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 2011,2012,2013, 

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 №51: Количествени параметри  на населението в прилежащите територии на 

Община Столична за периода 2012-2014 г. 

   

         

(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. 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.  
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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. 

 

Таблица №52: Количествени параметри  на населението в прилежащите територии на 

Община Перник за периода 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., 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 №53: Количествени параметри  на населението в прилежащите територии 

на Община Самоков за периода 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 №54: Количествени параметри  на населението в прилежащите територии 

на Община Радомир за периода 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 г. община Радомир е с постоянно население от 19763 души, като 

спрямо 2005 г. населението е намаляло с 2923.  През 2014 г.  естественият прираст е 

отрицателен -348 и това е трайна тенденция за последните десет години – през 2005 г. е 

бил -319.  Механичният прираст, обаче е положителен -  през 2014 г. е 40 души. 
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 1.16.1.2. Качествена характеристика на населението 

 

 Възрастова структура на населението 

 

Таблица №55: 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 

Източник на информация: Таблиците представят данни на НСИ, 31.12.2014 г:  

 

 Образователната структура на населението 

 Столична община-населението с висше образование съставлява 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) 
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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 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 

Югозападен район запазва водещото място в индустрията и бележи 

увеличение на заетите в сектор „Туризъм“ с 8 %. В този район попадат 

прилежащите територии и територията на ПП „Витоша“ ( МТ, 2014 г.). 

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 ресторантьорството – около 70 души от всички работещи в туризма на 

територията на ПП „Витоша“. 

 Заети в хотелиерството/хижарство – 150 души от кадрите, включва камериерски 

персонал и администратори, които представляват най-многобройна част от персонала в 

хотелиерството.  

 Заети в туроператорската дейност и турагентската дейност, които предлагат 

услуга, която се осъществява пряко на територията на ПП „Витоша“ – около 30 от 

работещите. Към тях се отнасят организатори 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.  
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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.  

 Туристическите 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 №56: Разпределение на площта 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 

Забележка: * 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 №57:  Разпределение на площи по области 

 

№ 

 

ОБЛАСТИ 

 

ОБЩА ПЛОЩ  

 / ха / 

ПЛОЩ, 

ПОПАДАЩА В ПП 

“ВИТОША“ 

 / ха / 

ПЛОЩ, 

ПОПАДАЩА В ПП 

“ВИТОША 

/ % / 

1. Област София   134890 11 885,8 8,81% 

2. Софийска област 706200 4 889,2 0,69% 

3. Област Перник 47740 10 330,2 21,6% 

Източник на информация: КККР и КВС 
 

 Фигура №53:  

Процентно съотношение на територията на ПП „Витоша“ по населени места 

 

Източник на информация: КККР и КВС 
 

 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. 
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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, 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, 
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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 2030г. и има за  цел:  

Комплексно,  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 
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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 гр. Пловдив със гр. 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. 

Град 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. . 
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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 г. 

 

 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 гр. Перник) С него е реализирана 

високоскоростна връзка  посредством АМ „Люлин“ 

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 
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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 г. 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 гр. София и на 13 км от гр. 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  „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 гр. Перник и гр. 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. 
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Село Чуйпетлово - Чуйпетлово отстои от гр. 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 23 

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 г.  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. 

Общински център - Град Радомир Градът е разположен в подножието на Голо 

Бърдо, на 14 км от гр. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ са представени подробни данни 

към т.1.16.2. Селищна мрежа. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №18 „Карта на селищните образувания и вилни зони, 

намиращи се на територията на ПП „Витоша“ в М 1:50 000. 
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Фигура №54: Процентно разпределение на площите, попадащи в парка спрямо общата 

площ на землището 

 

Източник на информация: КККР и КВС 
 

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. Енергоснабдяване 

 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.,  в  който постъпват води от водохващания на реките Владайска на кота 1050 м., 

Бистришка 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 гр. Перник и населени места в тази зона.   

Разрешителното за водоползване е с титуляр  ВиК Перник - № 003594/21.03.2005 г. 

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. 
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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 гр. 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 гр. 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 гр. 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 4800 м. и ф 300 мм, 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. 

 Електроснабдяване  

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

от електроразпределителната мрежа средно напрежение чрез въздушни изводи 20кV от 

подстанции 110/20 кV. 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 

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. 
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1.16.3.1.2 Водоснабдяване  
 

 Водоизточници – Водните ресурси на Витоша са значимо природно 

богатство. Витошките води са  донор на водоснабдителните системи на населените места 

от Софийска община и община Перник. Допълнени от водите на Рила планина, те се 

използват комплексно – за водоснабдяване и енергопроизводство. 

 Водоизточници за енергопроизводство – (посочени в т. .16.3.1.1) 

  Водоизточници за захранване на водоснабдителните системи на 

населените места:  

o Язовир „Студена“ - най-голям водоизточник със завирен обем 20,6 млн. куб. 

м. вода. Използва се за питейно водоснабдяване на гр. Перник - до 1,80 куб. м/сек., от 

които 800л/сек се пречистват в изградените 2 пречиствателни станции.. 

o Водохващане в местността „Каменното здание“ - най-старото за столицата, от 

началото на миналия Век -. Осигурява средно 150 л/сек (от 100 до 220 л/сек.) - (Витошки 

водопровод) 

o Водохващания към Рилски водопровод по Витошките реки: 

- по река Железница -  на кота 1150 м. с Q застр.=0.180 м3/сек., 

- по река Янчовска -  на кота 1100 м. с Q застр.= 0.5 м3/сек.,  

- по Стара река - на кота 1730 м. с Q застр.= 0.7 м3/сек 

o Водохващания на река Владайска: кота 1828м. с Q застр.= 0.06 м3/сек., кота 

1816м. с Q застр.= 0.380 м3/сек. и на кота 1798м. с Q застр.= 0.06 м3/сек.. 

o Водохващания, разположени южно от Черни връх (р. Струма и р. Матница) - 

за град Перник. От тях градът получава от 50 до 100 л./ сек питейна вода. 

o Количествата, придобити от повърхностни води, се допълват от каптирани 

изворни води: 

 – подпочвени: извори „Турска вада” 4 извора, „Господаров кладенец”, „Паша бунар”, 

„Зад мура”, „Шкарпата”, „Три кладенци”, „Селимица”- 4 извора, „Дълбок дол“; 

- карстови в южната част: – „Врелото“, „Попов извор“, „Джераница“  „Горен 

Боснек“, „Чуйпетлово“, „Живата вода“ и др. 

 Водоизточници задоволяващи  локални потребности на обекти, 

намиращи се в границите на ПП  
 От собствени водоизточници се снабдяват: 

o хижите „Средец“ и „Тинтява“- каптиран извор „Гьоорева чешма“ 

североизточно от хижите;  

o сградите на „Черни връх“ – каптиран извор „Черни връх“; 

o потребителите от р-на на хижа „Алеко“ – каптажи от групата „Стената“ и 

„Алеко“, каптиран извор в м. Масловица ; 

o хижите „Здравец“ и „Сълзица“ – каптиран извор „Сълзица“; 

o  център „Петрус“, хижа „Селимица“ и др. 

  Добрите питейни качества на Витошките извори  привличат посетителите на 

планината. Каптираните извори и терените около тях са предпочитани зони за отдих. 

Особено популярни  са „Бялата вода“, „Паша бунар“, „Живата вода“, „Врелото“ и други. В 

границите на парка са изградени  над 200 чешми, но много от тях  не функционират. Една 

от причините е затлачени и непочистени каптажи. Към момента е стартиран процес на 

поетапното им саниране и възстановяване.  

 Минерални води – В близост до парка се намират минералните води в 

Княжево (5извора) Железница (10 извора), разположени около Железнишка река, в близост 

до устието и с река Егуля, с. Рударци и в други по - отдалечени места. 

 Санитарно-охранителни зони 
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Териториите, които имат санитарно-охранително значение надхвърлят 60% от 

парковата територия. За територията на Парка  по реда на старата нормативна база за 

Софийски вододаен басейн са определени санитарно-охранителни зони с площ от  1031 ха. 

За предотвратяване на замърсяванията на питейните водоизточници и съгласно 

действащите санитарно-хигиенните изисквания, са установени охранителни зони, 2 бр. за 

водохващания на реките Железнишка и Стара река и една за  обект “Повърхностен 

водоизточник-Язовир „Студена“ на р. Струма. (заповед на МОСВ №630/10.08.2012 г.). 

През 2014 г. са изготвени съгласно изискванията и докладвани пред компетентния орган 

проекти на санитарно охранителни зони около още 14 водоизточника – 9 бр. около 

каптирани извори (в местностите „Стената“,  „Масловица“, „Конярника“; каптажи 

„Селимица, „Сълзица“, „Бай Кръстю“ и др.) и  5 при речни водохващания  „Кумата“, 

„Меча поляна“, „Морени“, „Офелиите“ и „Селимица“. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е представено „Приложение №1.16.3.1.2.-1: Разрешителни за ползване на води за 

питейно-битови нужди“ 

 

Водопреносни мрежи и съоръжения 

 Рилски водопровод - от 1933 г. Трасето преминава през източната част на Витоша, 

и поема  водохващанията на Янчовска река, Стара река, а по-късно и на Железнишка река – 

за питейно - битово водоснабдяване на гр. София  от язовир „Бели Искър“. 

 Витошки водопровод  - от 1906 г. Приема водите на Боянска и Владайска река. 

Включвайки и каптираните води от водоизточници около Бояна, снабдява с води за 

питейно-битови нужди част от столицата и селата Кладница, Драгичево както и високата 

част на Пернишкия квартал „Църква“. Каменинов водопровод е изграден за прехвърлянето 

на вода от поречието на река Владайска към река Боянска. 

 През северната част на планината преминават два   водопровода, които захранват 

град Банкя; 

 Водопроводи за снабдяване на селата Владая и Мърчаево:  

o от водохващане по река Владайска в м. „Платото“; 

o от водохващането в местността „Три кладенци“. Към него се прехвърля вода и 

от река Владайска; Още - от каптираните извори „Турска вада”, „Зад мура” и „Селимица“. 

 Деривации: 

o Палакарийската деривация – с води от водосборния басейн на р. 

Палакария. Водите постъпват в язовир „Студена“; 

o Владайска деривация - в нея постъпват води от водохващания на реките 

Владайска, Бистрата,  Рударщица  и на   пресъхващи дерета. По пътя си към язовир 

„Студена“ снабдява с вода за питейно-битови нужди село Рударци. Водата се пречиства в 

пречиствателна станция за питейни води Рударци. 

o Радомирска деривация – от местността „Врелото“ чрез помпена станция 

„Крапец“ се подава вода за гр. Радомир; 

 Водопроводна мрежа  от язовир „Студена“ снабдява с вода за питейни нужди град 

Перник и селата Кладница, Драговищица и манастира „Св. Николай“. 

 Пречиствателни станции за питейна вода – на територията на  гр. Перник, край с. 

Рударци - 20 л/сек, край с. Бистрица – 13,5м3/сек и с. Панчарево - 4,5 м3/сек. 

 Резервоари за вода за питейно-битови нужди – изградените резервоари са 

недостатъчни по капацитет, което е причина за неравномерен напор във водопроводното 

мрежа  и случаи на нередовно водоснабдяване. 
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1.16.3.1.3. Канализация и пречиствателни съоръжения  

 

Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг обуславя липсата   на 

централна канализация. Тя и третирането на отпадните води се осъществяват 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“. Канализационната мрежа е 

организирана чрез изградените няколко клона, насочващи отпадните води от отделните 

обекти към главен колектор, водите от който постъпват в ПСОВ  „Брезовица“.   

o За обектите Кафе-аперитив „Скиорка“ (не функционира), Лифтова станция „Бай 

Кръстьо“ и бистро „Бай Кръстьо“. 

o ВПД „Витоша“ и Горски дом „Ветровала“ – с  отпадни води за пречистване в ПСОВ 

в близост (не функционира). 

o Хотел - ресторант „Златните мостове“, Геомагнитна станция,  Горски дом, сградата 

на Управлението на парка., хотел „Кукер“ и база на  МВР; 

o За хотел „Копитото“, ресторант „Копитото“ Телевизионната кула и Горна лифтова 

станция „Копитото“. 

Следва да се отбележи, че канализацията е силно амортизирана и е необходимо да 

бъде подложена на детайлно проучване по отношение на нейната експлоатационна 

годност. 

 Индивидуални дворни мрежи и пречиствателни съоръжения 

o Пречиствателни станции имат мотел-ресторант „Тихият кът“, специализираният 

рехабилитационен център „Драгалевци“;  Хотел „Хюндай“, ПУСБ „проф. И. Стайков“ – 

НСА, Хижа „Рудничар“, Детски екостационар „Белите брези“. В добро експлоатационно 

състояние са съоръженията  на х. „Рудничар“, базата на НСА. и Детски екостационар Не 

функционират съоръженията на хотел „Хюндай“  и рехабилитационен център, тъй като 

самите обекти не функционират. Има проблеми с биофилтърът и хлораторното  на ПСОВ 

към мотел „Тихият кът“. 

o Останалите обекти разчитат на септични ями, повече от които  са амортизирани и в 

лошо състояние. 

o Долна лифтова станция „Княжево“ зауства отпадните води в градската канализация. 

o Наличие на обекти без канализация и пречиствателни съоръжения. 

 

 В селата, намиращи се в подножието на планината, както и за Чуйпетлово, попадащо 

в границите на разработката, няма или са с частично изградена канализация. 

Проблемът е особено сериозен за селата Кладница, Боснек, и Чуйпетлово, които са във 

водосборния басейн на яз „Студена“. 

 

1.16.3.1.4. 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“, 
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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 кв. Драгалевци и кв. 

Симеоново, няма условия за гасене  и по склона между кв. Княжево и с. 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  

 

1.16.3.1.5. 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 положително от екологично и енергоефективно естество решението за захранване 

на отоплителната инсталация на  хижа Кумата  на базата на пелети. 

 

1.16.3.1.6. 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. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.16.3. са включени „Приложение №1.16.3.1.2-1: Разрешителни за ползване на 

води за питейно-битови нужди“ и „Приложение №1.16.3.1.2-2: Санитарно-охранителни зони около 

водоизточници“. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ са представени подробни данни 

към т.1.16.3.   

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №19 „Карта на наличните и предвидените за изграждане 

преносни мрежи, трансформатори и други енергийни източници, водопроводни системи, водоеми, 
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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 гр. София - неговата южна дъга от квартал 

Княжево до квартал Горубляне, осигурява директни връзки със северните/североизточните 

части на ПП при квартали 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 (22 км 

– мек път ) 

o Път ІІІ – 1801 – (Околовръстен път) - кв. Суходол–Мало Бучино–Голямо Бучино; 

o Път ІІІ -1003 - Драгичево – Рударци –Мърчаево, с продължение към с. Владая и  

отклонение за с. 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 гр. Перник и с. Владая -  изходно селище към планината:  

o ж. п. .линия №5 – София–Перник-Благоевград–Петрич - Кулата; 

o ж. п. линия  №6 - София – Перник - Кюстендил – Гюешево. 

 

каптажи, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежа, телефонизация, радиовръзки и 

телекомуникационни съоръжения, съоръжения, свързани с осигуряване на противопожарна 

безопасност и др. в ПП и прилежащите територии“ в М 1:25 000 
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Пътищата от републиканската пътна мрежа, с изключение на  малки отсечки от 

землищата на селата Бистрица, Железница, Чуйпетлово и Кладница, достигат единствено 

до границите на ПП „Витоша“. 

 

Фигура №55: Схема на довеждаща транспортна инфраструктура 

 

Източник на информация: Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2. 
 

 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; 
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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: 

o Път Ярлово – м.  Петрус- частично попада - неподдържан;   

o Път  Боснек – Чуйпетлово – 7,) 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 - 4,46 л.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 №58: 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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

Таблица №59: Обща транспортно-комуникационна инфраструктура 

 

 
 

 

 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

№ 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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 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“ 
 

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.; 
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o два  „бейби“ ски влека в м. „Офелиите“ с дължина 180 м 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  

Достъпността до парковата територия се осъществява посредством: 

- автомобили – по всички изградени пътни връзки; 

- автобуси – от основните изходни пунктове София и Перник; 

- пътнически въжени линии; 

- ЖП транспорт – от гара Владая; 

- пешеходно – от основните входно-изходни пунктове по маркирани и 

обозначени алеи и пътеки. 

До населените места около ПП, които са отправна точка за туризъм в планината, по 

изградената  пътна мрежа в прилежащите територии на ПП „Витоша“ може да се стигне с 

градски транспорт и лични МПС. От там са оформени и „входовете“/ подходите към ПП, 

които извеждат и насочват  посетителския поток към вътрешнопарковата мрежа от 

пътища, алеи, горски пътища и туристически пътеки. 

Подходът към планината е най-добре организиран от север и северозапад (гр. София 

и гр. Перник), откъдето става и масовото навлизане на посетителита на ПП, а по-слабо от 

южните и източните ѝ склонове. Това определя и главните и второстепенни подходи в 

ПП, както и наличието и гъстотата на алейната мрежа, пътищата и пътеките.  

 

 Главни подходи 

Автомобилни: 

- кв. Бояна с навлизане по вътрешно паркови пътища с настилки асфалт и павета, по 

направление – Бялата вода, Тихия кът, Дендрариума, Копитото, х. Планинец, х. Иглика, х. 

Металург, Детски екостационар, х. Белите брези, ТЦ Златни мостове и разклонения към 

ТЦ Тинтява (х. Кукер, Момина скала, Родина, Средец, Тинтява, Бор) и м. Офелии с 

отклонения – х. Малинка, х-л Горски дом; х. Трендафила, Еделвайс, Звездица; Боерица, 

Планинарска песен, Борова гора; х. Кумата (до ТЦ Златните мостове се осъществява и 

обществен транспорт); 

- кв. Драгалевци с навлизане по вътрешно паркови пътища с настилка павета, по 

направление – ТЦ Алеко, с отклонения към Драгалевски манастир, х-л Хюндай, 

Полиграфически комбинат, Брезовица, Водно стопанство, х-л Ведра, х. Аглика, х. Морени, 

хотел Простор и х. Еден (до ТЦ Алеко се осъществява и обществен транспорт); 

- с. Кладница с незначително навлизане в ПП до Кладнишки манастир, х. Селимица; 

- с. Боснек – с. Чуйпетлово – асфалтов път (има обществен транспорт). 

 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ 6 е приложена карта №20 „Карта на съществуващата пътна инфраструктура“ 

в М 1: 25 000. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ е представена подробна 

информация за характеристиките на изградената транспортна инфраструктура в ПП „Витоша“:  Приложение 

№1.16.3.2.-1: Транспортна инфраструктура-вътрешни паркови пътища за автомобилен достъп и 

Приложение № 16.3.2.-2: Списък на въжените линии, изградени на територията на ПП „Витоша“. 
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Пътнически въжени линии от: 

- кв. Симеоново - шестместна кабинкова въжена линия Симеоново - хижа „Алеко”; 

- кв. Драгалевци - двуседалкова въжена линия Драгалевци - бай Кръстю - Голи връх; 

- кв. Княжево до Копитото - кабинкова въжена линия (не функционира); 

 

Пешеходни – от прилежащите селища по маркирани туристически алеи и пътеки: 

- кв. Княжево по направление Бялата вода, Златни мостове; 

- кв. Бояна – Боянско езеро, х. Момина скала; 

- кв. Драгалевци – м. Бай Кръстю, х. Алеко; 

- кв. Симеоново – х. Брезовица, х. Алеко; 

- с. Бистрица – Бистришка река, х. Алеко; 

- с. Бистрица – Янчовска река – х. Алеко 

- с. Железница – х. Фифизкултурник, х. Алеко; 

- с. Боснек – м. Живата вода; 

- с. Кладница – х. Селимица, х. Острица; 

- с. Рударци – х. Селимица; 

- кв. Владая – м. Златни мостове, х. Кумата; 

 

 Второстепенни подходи 

Автомобилни:  
- с. Владая – павиран път с направление бази Водпроект, Кремиковци, ТД Владая до 

кариерите; 

- с. Мърчаево – с навлизане до кариерите; 

- с. Рударци – ДЛС Витошко; 

- с. Кладница – кариера; 

- с. Ярлово до Петрус 

- с. Железница – Физкултулник (коларски път) 

Изброените пътища, които навлизат в парка са с настилки, но възможни 

второстепенни подходи са очертани и по горски и коларски пътища, които нямат 

забрана за навлизане в ГТ и са в проходимо състояние. Те се използват основно за 

стопански цели. 

 

Въжени линии: 

- с. Железница – Физкултурник – товарна въжена линия; 

 

Пешеходни: 

По всички останали пътеки, водещи началото от прилежащите населени места и 

осъществяващи връзка с маркираните туристически маршрути. 

 

Транспортният достъпът е възможен както с лични превозни средства, така и с 

обществен транспорт. Спирките на обществения транспорт са ситуирани на места, удобни 

за достигане пешеходните подходи на парка  - от непосредствено прилежащи  до 

отдалечени на около 1500 м (обичайно 300 – 750 м). 

Релсов трамваен достъп до кв. Княжево осигурява един от главните пешеходни 

подходи към Природния парк. 

От представените главни и второстепенни автомобилни подходи към ПП „Витоша“  

стартират главните радиални пешеходни пътеки. На възловите точки са монтирани 

общо 27 бр. входни информационни табла, посочени в таблица №1.16.7.4.-8 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“). 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ№5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ в Туристическа инфраструктура и 

елементи е представена подробна информация за подходите към парка и тяхното местоположение, 

обвързаността им с обществения транспорт и туристическите маршрути, информационната обезпеченост и 

целесъобразност от екологично гледна точка. 

 

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.  

 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. 
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(290 665 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. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ№5: Сборник „Социално-икономически аспекти“  в Туристическа инфраструктура  и  

елементи е представена подробна информация за туристическите маршрути, ангажиращи пешеходните 

алеи и туристически пътеки, кътовете за отдих и друга туристическа инфраструктура и състоянието им. 

 

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 , ширина 2 , 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 

представена информация за биологичното разнообразие и културното  наследство в Парка. 

Информацията е богато илюстрирана и представена 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; 
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 Специализирани маршрути за алтернативни и екстремни спортове - туристически 

вело маршрути, туристически маршрути за конна езда, зони за скално катерене, 

безмоторно летене  и др. 

 Съоръжения, обслужващи туризма – заслони, беседки, погледни площадки, 

площадки за почивка чешми и др.  

 

1.16.3.5. Инженерно-техническа инфраструктура  

 

 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. Увеличен е потока с навлизане 

на частни МПС.  Изследването потвърждава необходимост от модернизация на въжените 

линии и развитие на алтернативен вътрешно парков транспорт в северната част на 

парка  чрез  постигане на баланс между икономическа целесъобразност и обществени 

потребности, както и взаимообвързана транспортна обезпеченост между населените 

места от трите общини. 

 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 се поддържат 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. 

Констатира се значително подобряване състоянието на алейната мрежа в ПП в 

резултат на реализирани проекти финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ са 

извършени следните дейности: 

 Ремонтирани алеи – 13 бр.; 

 Обща дължина на алейната мрежа - 49,97 км.; 

 Откриване и възстановяване на бордюри – 23 746 л.м.; 
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 Нови бордюри – 1879 л.м.; 

 Възстановяване на настилки – 6240 куб.м.; 

 Нови канавки – 5129 л.м.; 

 Възстановени канавки – 11 454 л.м.; 

 Нови водостоци – 266 бр.; 

 Нови мостове и скари – 876 л.м. 

 

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 

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 
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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. 

 

1.16.3.6. 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: 

 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 
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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 въздействия. 

В границите на Парка  реализираното  строителство  е със застроена площ над  

80 000 кв. м. , което представлява 0, 03 % от неговата територия. 

 

 Туристически център „АЛЕКО“ 
Разположен е на 1800 м, с транспартен достъп от квартал Драгалевци. 

Пътнически въжени линии, изградени за обслужване на посетители – 

шестместна кабинкова 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", ПУСБ  на НСА (хижа 

„Физкултурник“) "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 
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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 СК „Александър логистик“ , и други, 

формиращи значителен леглови фонд. 

 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“, Общински рехабилитационен център, 

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 „Драгалевци“- в непосредствената близост до територии за постоянно 

обитаване, с безпроблемен транспортен и пешеходен достъп. 

Местоположението на „Драгалевски манастир“ в полите на Витоша, в близост до 

долна лифтена станция,  съчетава огромния интерес на посетителите, с излет в 

планината и спорт; 

ТЦ „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 

констатира дисбаланс между капацитет и потребление, което е  и основната причина за 

липса на мотивация за инвестиране в минимизиране и рехабилитиране на легловата 

база, както и въвеждане на допълнителни услуги и функции, повишаващи търсенето, 

респективно финансовите резултати.  

През последните години се повиши интереса и силно се увеличи учебно-

спортната дейност за деца и подрастващи, като временно обособените малки учебни 

писти, влизат в конфликт с основните писти и създават проблем с тяхната безопасност. 

Отчита се струпване на едно място и недостиг на бази и съоръжения, които да поемат 

детските групи ежедневно в активния зимен период; 

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 функционират 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. 

 

 Туристически център „ЗЛАТНИ МОСТОВЕ – ОФЕЛИИТЕ – КОНЯРНИКА“ 

Заема територия  със  средна  надморска височина в  района на Офелиите 1 400 м. 
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Транспортен достъп  от квартал Бояна. Кабинковият лифт, осигуряващ достъп от 

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

обслужва от обществен транспорт. 

Пешеходен достъп- от Княжево 

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. 

През по-голямата част от последното десетилетие, обществен транспорт няма или 

е осигуряван епизодично – маршрутка през почивните дни, сезонен автобусен 

транспорт (също само през почивните дни), което е причината за силния автомобилен 

трафик, шумо и газо замърсяване, запрашване и струпване в планината, без възможност 

съществуващите парко места, да го поемат. 

Характерните  признаци и особености са идентични с тези на център „Алеко“ 

 

 Туристически център „ТИНТЯВА“ 

Заема територия със средна надморска височина  1600 м. 

Транспортен достъп от кв. 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“. 
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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 стартиралото обновяване 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, конферентен туризъм и реализиране на други 

образователни програми, изложби на открито, тим- билдинги, туристически и 

други видове мероприятия, възможности за разсредоточаване на детските ски –

училища и създаване на условия за това. Обезпечаване на екологосъобразен 

вътрешно парков транспорт, чрез който да се ограничи навлизането на лични 

МПС. 

 

 Туристически център „ВЛАДАЯ - МЪРЧАЕВО“ 

Разположен е в долния планински пояс. Туристическият център е формиран около 

изградената инфраструктура за някогашните и вече не функциониращите 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 , който е в  

много добро състояние, или по пешеходни алеи от селата Владая, Мърчаево и Рударци.. 

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,  или в опасно аварийно състояние.   

Характерни признаци и особености: Независимо, че с. 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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 Туристически 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 ТЦ „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, Кладнишки 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 рехабилитация. 

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 

 Национален парков информационен център,  в град София; ул. „Антим І „№17 

 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 информационни стени и кътове по хижи и ведомствени бази, ПСС;: 

 Туристически информационен център на Столична община; 

 Туристически информационен център в град  Самоков; 

 Туристически информационен център на БТС в град София. 

 
В Приложение №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена информация в Приложение 

№:1.16.3.5-3: „Информационни, посетителски и интерпретационни центрове“ за тяхното местонахождение, 

контакти, работно време, услуги и такси. 

 

 Места и сгради за оказване на първа  помощ 

На Витоша функционира отряд на ПСС при БЧК, който е дислоциран в ТЦ 

„Алеко“, разполагащ с реновирана в последните години база. Там се 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. Участват и при провеждане на 

масови мероприятия на територията на ПП. 

 

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: 
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 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; 

 

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. 
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 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.

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е включено Приложение №1.16.3.-1: Списък за капацитетните възможности на 

обектите с рекреационно-туристическа насоченост. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ са включени Приложение 

№1.16.3.2.-1: Транспортна инфраструктура вътрешни паркови пътища за автомобилен достъп и 

Приложение № 16.3.2.-2: Списък на въжените линии, изградени на територията на ПП „Витоша“. 

1.16.4. Селско стопанство 

По-голямата си част Витоша е заета от горски територии, но в парка попада и 

територия/земи, свързани със селското стопанство. В някои от землищата 

съотношението между двата вида територии е еднакво (с. Ярлово), в други горите 

заемат почти цялата територия на землищата включени в ПП (с. Рударци и кв. 

Симеоново).  

При проучванията свързани с актуализацията на територията на парка, през 2015 

г. се установи, че общата площ свързана със селското стопанство и начин на трайно 

ползване в ПП „Витоша” е 3521,2 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. 

От направените проучвания няма данни за извършване на дейности като паша и 

събиране на сено. В района на парка е силно ограничено отглеждането на животни. 

Пасищата са самозахрастени и неизползваеми. През разглежданият период няма 

издавани разрешителни за паша от кметствата, поради липсата на интерес от страна на 

населението. Към момента няма разработен цялостен план за паша за територията на 

парка. През 2015 г. е изготвен проект за паша в териториалния обхват на ДЛС 
„Витошко – Студена”, като част от Горскостопанския план. Разрешените терени са 
съобразени с природните местообитания в границите на ДЛС.

Площите с начин на трайно ползване - орни земи (ниви) не се стопанисват с 

изключение на една, която е в района на с. Железница. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена Таблица 

№1.16.4.-1: Структура на площи, свързани със селското стопанство и начина на трайно ползване, 

Таблица №1.16.4.-2: Общ брой имоти на територията на ПП „Витоша“ по площ, общини и землища.  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е приложена карта №21 „Карта на земеделските земи по 

административна принадлежност и вид на трайно ползване“ в М 1: 25 000. 
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1.16.5. ГОРСКО СТОПАНСТВО 

 

1.16.5.1. Исторически преглед на управлението и ползването на горите в Парка 

от 1934 до 2014 година 

 

Още на следващата година след създаването на народния парк, през 1935 г. към 

парка се създава и първата специализирана администрация на защитена територия в 

България. 

През първите 4 години от обявяването на парка: 

 са залесени 750 ха иглолистни гори от бял бор, смърч и бяла мура;  

 възобновени са 200 ха гори;  

 създадени са 4 горски разсадника;  

 построени са 2 горски пътя: от Бояна до х. „Планинец” (8 км) и от Драгалевци 

до х. „Алеко” (14.7 км);  

 прокарани са 22 км пътеки до основните местности и хижи;  

 маркиран е един скиорски път от Черни връх до х. „Тинтява” (7 км);  

 поставени са 225 табели;  

 пейки;  

 определени са 10 места за палене на огън;  

 построени са 9 хижи и един заслон;  

 издадени са първите карти за Народен парк Витоша: в М 1:5000, M 1:20000 

и M 1:30000; 

 Проучват се възможностите за телефонизация на по-важните хижи; 

 Дават се български имена на местностите.  

През 1939 г. в бр. 5 на ДВ е публикуван Правилник за стопанисване и 

управление на Народния парк “Витоша” и включените в него бранища, който е 

действал до 1 август 1952 г. 

През 1940 г. се изработва и влиза в сила Правилник за строежите на Витоша. 

В него се определят местата в Парка и околностите му, където се допуска строителство, 

както и условията, при които строежът се разрешава.  

„Книга на насажденията в Народен парк Витоша“ от 1946 г, изработено от 

Отделението за измерване и уредба на горите при Министерство на земеделието и 

държавните имоти. 

През 1952 г (22.12.1952 г.)  с ПМС № 987 се утвърждава Плановото задание за 

изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша.  
През 1953 г, с ПМС №П-330 от 01.06.1953 г. се утвърждава идейният проект за 

устройството на Народен парк Витоша и управлението му се прехвърля от държавата 

на Столична община. В това Постановление се поставя и задачата да се създаде 

витошкият Дендрариум.  

С последвалите Планово задание за изготвяне на лесоустройствен проект, 

одобрено от СГНС (намира се в Държавен архив) и самият лесоустройствен проект 

(1953г), одобрен от Комитета по горите и горската промишленост – площта на парка е 

намалена до 15 807,3 ха.  В  Лесоустройствен проект като обект на разработката се 

включва само частта от парка в границите на Столична община с площ 15 807,3 ха. 

(проектът се съхранява в архива на ПП „Витоша“ и фирма “Озеленяване” към СГО). 

Следващият лесоустройствен проект е от 1963 година  

Със Заповед на КОПС № 1075/23.11.1981 г. площта на парка е увеличена до 

26 547 хектара.  
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На 8 февруари 1991 г. със Заповед на МОС № 82 площта на парка е увеличена 

до днешните    27 079,114 хектара.  

През 1989 г. Комисията по земята към МС със свое Решение № КЗ-3 от 28 март 

изключва от селскостопанския фонд и включва в държавния горски фонд на НП 

Витоша 1 695 дка залесени силно ерозирани земи на АПК “Средец”. Площите на 

Бистрица и Железница нямат статут на парк и не се включват в границите му. 

С началото на демократичните промени в България след 1989 г. основните 

форми на собственост върху територията на парка също се променят. С най-голям дял 

(18 343,379 ха) е държавната собственост, в която са включени двата резервата 

„Бистришко бранище” (1061,6 ха) и „Торфено бранище” (784,1 ха), както и 

Дендрариумът (40,4 ха). 

На 14.07.2000 г. със Заповед №РД-349 на МОСВ Народен парк Витоша е 

прекатегоризиран в Природен парк. Промяната е свързана с влезлия в сила на 

11.11.1998 г. Закон за защитените територии. 

Върху териториите на ПП  (вкл.двата резервата) са извършвани  7 

инвентаризации на горските територии (за изработка на лесоустройствени проекти на 

горите в парка), по години, както следва: 1946 г, 1951 г, 1956 г, 1963 г, 1973 г, 1983 г, 

1999 г и 2008 г (без резерватните територии). 

Собственост върху горите 

На база на подробната инвентаризация на горите извършена през 2008 г. и 

актуалните горскостопански планове на ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ 

(2009г),  фиксираното в атрибутната база данни за горите в парка, разпределение по 

видове собственост, е показано в Таблица №60.   
 

Таблица №60: Разпределение на горите в ПП „Витоша“ по землища и видове собственост 

Землище    

Дър-

жавна 

Общинска 

Частна 
Частна 

Обществ. 

Организ. 

Рели-

гиозна 
ВСО Всичко 

% 

Площ - ха 

с. Боснек            1736,4       - 48,0       -       - 10,0 1794,4 8,3 

с. Горна Диканя      541,4 4,1 60,0       -       - 1,5 607,0 2,8 

с. Кладница          903,8       - 89,0       - 53,2 1,4 1047,4 4,8 

с. Рударци           416,3       - 24,5       -       -       - 440,8 2,0 

с. Чуйпетлово        2745,4 0,3 184,2       -       - 3,7 2933,6 13,5 

Бивше с. Витошко           1123,2 3,4 539,8 5,0 5,5 0,4 1677,2 7,7 

Бивше с. Крапец            889,2 5,4 353,8       - 0,9 6,9 1256,2 5,8 

с. Ярлово            2191,3 418,9 196,6       -       -       - 2806,8 12,9 

с. Бистрица          592,4 671,6 39,7 3,0       - 0,8 1307,4 6,0 

с. Владая            669,6 1,0 572,4 6,7 0,5 0,8 1251,0 5,8 

с. Железница         687,5 156,4 80,9       -       - 59,4 984,3 4,5 

с. Мърчаево          510,3 0,2 92,8 1,5       - 0,4 605,2 2,8 

с. Бояна             2775,2 0,4 247,1 1,8       - 1,4 3026,0 13,9 

с. Драгалевци        1037,2 15,6 190,4 38,2 12,8       - 1294,3 5,9 

с. Княжево           80,0 3,5 99,8 3,0       -       - 186,4 0,9 

с. Симеоново         467,1 5,4 43,4       -       - 1,8 517,7 2,4 

ОБЩО                 17366,4 1286,3 2862,6 59,2 72,9 88,5 21735,7 100,0 

Процент 79,9 5,9 13,2 0,3 0,3 0,4 100,0   

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2, КВС, КККР 

 

В Част 1, т.1.4. Собственост на План‘2, подробно се анализират различните 

видове собственост за цялата територия на парка, в т.ч. статута на собствеността 

съгласно ЗЗТ, видовете собственост, несъответствия и т.н., като е ползвана актуалната 

информация от Кадастъра и КВС към 31.12.2014 г. 
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1.16.5.2.  Състоянието на насажденията с изведени мероприятия 

 

На територията на ПП „Витоша” за отчетния  период 2009 – 2014 г (след 

последната инвентаризация) са реализирани възобновителни, отгледни, санитарни и 

технически сечи.  

Изпълнението по площ и количество е добро и се разглежда по-долу в 

следващата т.1.16.5.3.  

Изпълнението на двата ГСПл за едни и същи подотдели по преценка на ТП 

ДГС/ДЛС  е в рамките на кръгло 89 % по площ, а по запас – 68 %. 

Анализирайки резултатите от извършената проверка на насажденията, в които е 

работено през отчетния период, изводите и оценките на основните данни от 

изготвените таблици, представените документи,  състоянието на стопанисваните 

насаждения и проведените мероприятия в тях, могат да се направят следните основни. 

 

ИЗВОДИ: 

 

 Част от Възобновителните сечи в зрелите гори не са извършени на предписаните 

от ЛУП места и не са водени върху целите площи  на подотделите.  Налице е 

изоставане в изпълнението на плана (2009 г) за възобновителните сечи (58.8 % по 

площ и 55.8 % по добив). Ако се приспадне ползването, което попада във временно 

недостъпни терени, то изпълнението би било 67,0 % по площ и 56,0 % по добив.  

 Извежданите сечи - под електропроводи,  въжени линии, в противопожарни 

просеки, за почистване  покрай  железопътни  линии и автомобилни пътища,  

практически  са технически сечи, но са отчитани през отделните години на 

ревизионния период като голи сечи или към сечите които са водени в съседни 

подотдели. 

 Състоянието на насажденията след сечта е добро. Сечите в болшинството от 

случаите са водени върху цялата площ на подотделите. Подраста доколкото и където 

го има е опазен. Единични са случаите на оставени дълбоки коловози в 

насажденията/културите, в скоро работените насаждения. След 2-та и повече години 

от извеждане на сечите, тези следи започват да се заличават и обрастват, вкл. с 

подраст.  

 Залесяванията  за отчетния период са с 86.3 хектара по-малко от предвиденото по 

ГСПл (87%), като повече от половината са извършени през първата първите години 

на периода. В най- голяма степен са изпълнени предвидените – нови залесявания (47% 

- 62.3 ха). При извършените залесявания е дадено предимство на бука и белия бор, по-

малко на смърча.  Новосъздадените култури са в добро състояние и прихващането е 

високо. 

 Изпълнението на предвидените ловностопански мероприятия и съоражения върви 

със задоволителни темпове. Част от тях не са изцяло изпълнени (хранилки  за 

кокошеви, обработка на фуражни  площи,  закупуване  на сочен фураж и др.) , но за 

сметка на това друга  част  са преизпълнени  в пъти  (хранилки  за диви свине,  солища  

за  едър дивеч, засаждане на клубеноплодни  и др.). 

 

На база на проверките и анализите които се направиха, може да се дадат някои 

препоръки, които Д ПП „Витоша“ е добре да има предвид в съвместната си работа 

със стопанствата и при осъществяване на общото управление на парка: 
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 При извеждане на възобновителните сечи да се спазва планираното в ГСПл 

по вид и интензивност и да не се пропуска отглеждането на подраста. Да се 

съблюдават и новите изменения на Наредба 8 за сечите в горите (ДВ №72 от 2015 г). 

 Да се отчитат отделно като технически сечи - сечите под електропроводи,   

въжени линии, в противопожарни  просеки,  за почистване  покрай  железопътни  

линии и автомобилни пътища. 

 Да се извеждат  всички видове отгледни сечи,  а също така и във всички 

видове гори, особено в широколистни  високостъблени гори (където е най-малко  

изпълнението) до края на 10 годишния период на действие на ГСПл. 

 Да се извършват предвидените  залесявания  по ГСПл,  особено тези в зрели 

насаждения и попълване на редини, които са с нисък  процент на изпълнение. 

 Да  се запази  отчетената  тенденция  на  намаляване  броя на  нарушенията  

с всяка година на територията на стопанствата, чрез строго прилагане на предвидените 

от закона санкции. 

 

1.16.5.3. Управление, контрол и охрана на горите в парка 

 

Горите и горските земи на територията на ПП «Витоша» се управляват, 

стопанисват в лесовъдско отношение и се охраняват от двете териториални поделения 

(ТП) на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), със седалище в 

гр.Благоевград - ДГС «София» гр.София и ДЛС «Витошко» с.Кладница. Контролът 

върху дейноста, съгласно ЗГ се упражнява от РДГ гр.София (за частта на ДГС 

«София») и от РДГ гр.Кюстендил (за частта на ДЛС «Витошко»). 

С оглед осъществяване на управлението и охраната на горите и земите в парка 

от страна на двете държавни стопанства, с техните горскостопански планове са 

обособени Горскостопански и охранителни участъци (ГСУ / ОУ), както следва: 

 

ТП ДГС «София», гр. София, Столична община, Област гр. София и Област 

Софийска  
(съгласно ГСПл от 2009 г): 

 

2 бр.ГСУ и 8 бр.ОУ, респ. 2 бр. Старши лесничеи и 8 бр. Горски надзиратели, както 

следва  

 ГСУ «Драгалевци» с 4 ОУ: «Драгалевци», «Симеоново», «Бистрица» и 

«Железница» покриващи горските площи в ПП от съответните землища; 

 ГСУ «Владая» с 4 ОУ: «Бояна», «Княжево», «Владая» и «Марчаево», покриващи 

горските площи в ПП от съответните землища  
 

Считано от 01.08.2010 г., на база на ново длъжностно разпределение инициирано и 

одобрено от ИАГ, се въвежда структурна реорганизация на ДГС «София», която за 

територията на ПП «Витоша» придобива следния вид: 

 

1 бр. ГСУ с 4 ОУ, респ. 1 бр. Старши лесничей и 4 бр. Горски надзиратели, както 

следва: 

 ГСУ «Витоша» с 4 ОУ: «Ярема-Железница-Бистрица», «Драгалевци-

Симеоново», «Княжево-Бояна» и «Владая-Мърчаево» , покриващи горските 

площи в ПП от съответните землища. 

 

 



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 

305 

ТП ДЛС «Витошко-Студена», с.Кладница, общ.Перник, обл.Перник  
(Съгласно ГСПл от 2009 г.): 

 

2 бр. ГСУ и 7 бр. ОУ, респ. 2 бр. Старши лесничеи и 7 бр. Горски надзиратели, 

както следва  

 Първи ГСУ «Селимица» с 3 ОУ: «Селимица», «Матница» и «Бела вода»; 

 Втори ГСУ «Петрус» с 4 ОУ: «Купена» (териториално част от него се охранява 

от I-ви ГСУ), „Петрус“, „Шумнатица“ и „Ветрен“. 

 

Управлението и контрола на горите от землището на с.Ярлово, общ.Самоков, както и 

тези към землището на с. Г.Диканя, общ.Радомир попадащи в ПП „Витоша“ се 

осъществяват от ДЛС „Витошко“. Горите собственост на Община Столична в ПП, се 

стопанисват от Дирекция „ОЗВГ“ на Столична община и се охраняват от ДГС 

„София“. 

 

Или общо, горите и горските земи в ПП „Витоша“ в горскостопанско отношение се 

управляват /стопанисват чрез 3 ГСУ, респ. 3-ма Старши лесничеи и се охраняват 

чрез  11 ОУ, респ. 11 бр. Горски надзиратели. 

 

1.16.5.4.  Ползване на дървесина 

 

Информацията за ползването на дървесина е взета от регистрите на двете 

горскостопански единици – ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко – Студена“ и 

включва два периода: от влизането на План‘1 (при действието на ЛУП от 1999 год) до 

2008, когато се извършват нови инвентаризации (и за 2-те ДГС/ДЛС) и се изготвят 

новите горскостопански планове  (ГСПл), и веднага след това за периода от тяхното 

влизане в сила – 2009 г. докогато е в сила План‘1 . Ревизирания период за ползване на 

дървесина е от 2005 до 2014 г.    

Изборни контролни проверки за състоянието на насажденията с изведени 

мероприятия, вкл. за отглеждане и възобновяване са извършени в периода май-юни 

2015 г.  

В таблицата по-долу е онагледен обобщения анализ на ползването от  

възобновителни, отгледни, санитарни и технически сечи в периода на действие на 

План‘1  
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Таблица №61: Сравнение на реализираното ползване на дървесина по видове сечи и видове гори спрямо планираното такова по ГСПл  

на  ДГС София и ДЛС Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2 и данни от ГСП на ДГС София и ДЛС Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 

 

Годи-

ни 

Възобновителна сеч (с 

надлесни дървета) 
Отгледна сеч Санитарна сеч Техническа сеч В с и ч к о 

Предвид
ено по 

2-та 

ЛУП 

Отсече

но 

В сравнение с 

предвиденото Предвиде

но по 2-
та ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 
Предвид
ено по 

2-та 

ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 
Пред

виден

о по 
2-та 

ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото Предвиде

но по 2-
та ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 

в 

пове
че 

в по-

малко 

в 

пове
че 

в по-

малко 
в повече 

в по-

малко 
в повече 

в по-

малко 
в повече 

в по-

малко 

Общо сечи в гори държавна собственост 

2005 2777 1542   1235 13361 4540   8821 1794 10213 8419   0 844 844   17932 17139   793 

2006 2777 1832   945 13361 7597   5764 1794 23442 21648   0 70 70   17932 32941 15009   

2007 2777 1215   1562 13361 4832   8529 1794 24284 22490   0 391 391   17932 30722 12790   

2008 2777 1676   1101 13361 8213   5148 1794 5050 3256   0 10 10   17932 14949   2983 

2009 2777 2195   582 13361 1537   11824 1794 649   1145 0 93 93   17932 4474   13458 

2010 2777 653   2124 13361 11018   2343 1794 342   1452 0 300 300   17932 12313   5619 

2011 2777 1302   1475 13361 15566 2205   1794 648   1146 0 0 0   17932 17516   416 

2012 2777 2121   656 13361 12237   1124 1794 757   1037 0 172 172   17932 15287   2645 

2013 2777 1123   1654 13361 9051   4310 1794 2337 543   0 2878 2878   17932 15389   2543 

2014 2777 1439   1338 13361 12502   859 1794 613   1181 0 196 196   17932 14750   3182 

Общо: 27770 15098 
  

12672 133610 87093  2205 46517 17940 68335 56356  5961 0 4954 4954   179320 175480  27799 31639 

% 100 54   46 100 65 1 36 100 381 314 33 100       100 98   16 18 
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В периода 2005 – 2014 година, сечи са водени върху обща площ от 5532 ха 

(планирани: 5196 ха), при които са добити 147 228 плътни куб.м дървесина (планирано: 

199900 м3), по вид, както следва: 

 

Таблица №62: Водени видове сечи за периода 2005-2014 г. 

Вид сеч 

Изпълнение 2005-2014 г 

по площ по обем 

ха в % м3 в % 

Възобновителни сечи 644 65 15098 54 

Отгледни сечи 2 857 76 87093 65 

Санитарни сечи 1 921 447 68335 381 

Технически сечи 110 0 4 954 0 

Общо: 5532 96 175480 98 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2 и данни от ГСП на ДГС София и ДЛС 

Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 

В СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Сборник „Характеристика на горските територии и горска 

инвентаризация“  е включен анализ, като се разглежда изпълнението по видове възобновителни и 

отгледни сечи, по видове гори, по площ и запас, общо и по години.  Направен е и анализ за изпълнението 

на добивите по категории дървесина. В приложение са дадени  таблици, списъци и др. материали, съгласно 

Заданието. 

 

– Ползуватели на дървесина в ПП „Витоша“ 

Начинът по който двете стопанства реализират / продават добитата дървесна продукция 

- с процедури за продажба „на корен“ и/или „от склад“ е основно на външни изпълнители  

/ купувачи, и много по-малко – на местно население. 

 През последните 4 години, основни клиенти на стопанствата са били следните 

дърводобивни фирми: 

2011 година:  

„Брезник Лес” ЕООД 

„Евклипс” ООД 

„Буллес холдинг” ЕООД 

2012 година: 

„Буллес холдинг” ЕООД 

„Петрохан лес” ЕООД 

„Сава Цирков” ЕООД 

„Гема трейд” ЕООД 

„Евклипс” ООД 

2013 година: 

„Симеонов лес” ЕООД 

„ВДК 1” ЕООД 

„Сава Цирков” ЕООД 

„Евклипс инвест” ЕООД 

2014 година: 

„Котара груп” ЕООД 

„Сава Цирков” ЕООД 

„Алфастарт консулт” ООД 

 

– Финансов анализ на приходите от дърводобив 

Пазарът на дървесина добивана на територията на ПП „Витоша“ е традиционно 

малък и формира несъществен дял от приходите на 2-те държавни стопанства (ДГС 

„София“ и ДЛС „Витошко“).  
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Според осреднени данни през последните 4 години при продажбите на дървесина 

са реализирани следните цени на 1 обезличен куб.м дървесина: 

2011 г. – 24,57 лв.; 2012 г. - 35,06 лв.; 2013 г. - 37,95 лв.; 2014 г. – 41,77 лв. 

Ако се отнесат тези стойности към количествата отсечена дървесина (от всички 

видове сечи – Таблица №63), се получават следните приблизителни стойности  за 

реализацията: 

 

Таблица №63: Количествата отсечена дървесина по години 
Год. Добив куб.м Ед. цена - лв Приход – лв 

2011 17516 24,57 430368 

2012 15287 35,06 535962 

2013 15389 37,95 584013 

2014 14750 41,77 616108 

Общо 62942   2166450 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2 и данни от ГСП на ДГС София и ДЛС 

Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 

Този най-общ анализ показва, че през последните 4 години е налице една тенденция 

за постепенно качване на цената за 1 куб, която е на база „продажба на корен“, т.е. 

представлява чист брутен приход. За целия период от добив на дървесина на територията 

на ПП „Витоша“ е реализиран брутен приход приблизително в размер от 2,150 мил.лв. 

(средно х 34,4 лв. на 1 обезличен куб.м дървесина, средно по 542 600 лв./год.). 

 

– Практикувани технологии при провеждане на сечите в горите 

Дърводобивът на територията на ПП „Витоша” обхваща всички дейности по 

добиването (сечта), подвоза, товаренето, извоза и транспортирането на добитите дървени 

материали.  

Дървесната продукция се получава в резултат на сечта и първичната обработка на 

дърветата. 

Добивът започва с отрязването и повалянето на дърветата. Сечта и първичната 

обработка се извършва в сечищата чрез използването на преносими специализирани 

режещи инструменти – ръчно с бензиномоторни триони (БМТ).  

Първичната обработка на отсечените дървета включва кастрене и разкройване. 

Кастренето се извършва в сечището, поради трудностите и по-големите увреждания на 

околната среда при извоза на цели неокастрени стъбла. При кастренето най-често се 

използват БМТ и по-рядко брадви. Разкройването, отново се извършва ръчно - на 

сечището с помощта на БМТ и с него се цели оптималното отделяне на частите с високи 

качества от нискокачествените, повредените и непълноценните. 

След приключването на първичната обработка, материалите се извозват до 

временни или централни складове чрез използване на животинска теглителна сила на 

самар, с влачки или с преносими горски въжeни линии (ДГС София), с дължина не по-

голяма от 200 м (съгласно заложените изисквания в действащия План за управление на 

парка), както и с специализирани многофункционални трактори (по-рядко).  

Товаренето на дървесината е чрез помощта на кранове („Универсал”, „Шипка”) 

или други транспортни автомобили с подходяща окомплектовка. 

Рампирането се извършва посредством цапини. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ 

се помества подробна информация за: 

 - Използвана техника за подвоз и извоз — обоз, въжени линии, трактори и др. 
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 - Информация за състоянието на горските пътища, включително от гледна точка на контрол и 

пожарната безопасност, като се планира при изграждане на нови пътища „засичане” на парка от всички 

страни, както и за придвижване на противопожарна техника(съобразена изискванията на Наредба №8 от 

05.2012 г. за условияга и реда за защита на горските територии от пожари). 

 - Изграждането на горски пътища; 

 

1.16.5.4.1. Възобновяване на горите в парка, сукцесионни процеси 

 

Има увеличение на залесената площ на парка с кръгло 234 ха, за сметка намаляване 

на незалесената площ и развитие на сукцесионните процеси. Т.е. естествените 

възобновителни процеси в парка протичат с голяма интензивност. Доказателство за това са 

самозалесяващите се бивши ветровални петна, пожарища и др. Процесът е интензивен и под 

склопа на насажденията, където на много места те са описани като дву/многоетажни, от две 

и повече поколения.  

 

Таблица №64: Насаждения и културите от I  и II клас 

 

 

 

 

 
 

 
Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2 и данни от ГСП на ДГС София и ДЛС 

Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 

1.16.5.4.2. Състояние на горските култури от нетипични, вкл. чуждоземни дървесни 

видове 

 

Съгласно Инвентаризацията на горските територии в обхвата на ТП ДГС София и 

ТП ДЛС Витошко (2008 г), в рамките на ПП „Витоша“ са установени 52.8 ха горски 

култури от нетипични за ПП дървесни видове, вкл.чуждоземни. Разпределението им по 

бонитет е представено в Сборника.  

В следващата таблица  неместните и чуждоземни дървесни видове са представени 

като е взето под внимание и тяхната парциална площ, т.е. вижда се абсолютното им 

участие на територията на парка (участие в състава на насаждения и култури от 1 до 10 

десети), които са инвентаризирани. Общо са инвентаризирани върху площ от 147.7 ха. 

Иглолистните са 15.5% и всички са чуждоземни. От широколистните видове 

преобладават също чуждоземните: червен дъб – 19.2%, евроамерикански клонове тополи 

– общо 6.9%. Неместни видове, в т.ч. натурализирани са всички останали, с общ дял 

58.4%, основно от акация – 19.2% (28.3 ха): 

 

Таблица №65: Разпределение на нетипичните/ чуждоземни дъвесни видове по класове 

на възраст 

Дървесен вид 
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 Общо % 

хектари  

аткдр     0.1     0.1      -       -       -     0.2     0,1 

вб          -      -    0.2      -       -       -     0.2     0,1 

здгл      2.7   12.2    4.6      -       -       -    19.5   13,2 

лст         -      -    0.9    1.8       -       -     2.7     1,8 

срсм        -    0.4      -      -       -       -     0.4     0,3 

I           1-10  

           11-20  

  381,0 2,3 % 

  312,5 2,0 % 

II         21-30  

           31-40  

  487,9 3,1 % 

 1082,0 6,9 % 

Общо: 

 

2263,4 

 

14,5 %  

от залес.площ на парка 
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Дървесен вид 
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 Общо % 

хектари  

чдб       1.1    2.8   24.3    0.1       -       -    28.3   19,2 

ак       44.7   19.8   15.2    1.7       -       -    81.4   55,1 

ккс         -      -    3.2      -       -       -     3.2     2,2 

кс          -      -    1.3    0.4       -       -     1.7     1,1 

рег       0.6    3.2    3.0      -       -       -     6.8   4,7 

роб         -    0.2      -      -       -       -     0.2     0,1 

бах         -    0.4      -      -       -       -     0.4   0,3 

и214      0.3    2.3    0.1      -       -       -     2.7     1,8 

Общо: 49.5 41.3 52.9 4.0   147.7 100.0 

Източник на информация: Актуализираща инвентаризация План‘2 и данни от ГСП на ДГС София и ДЛС 

Витошко-Студена за периода 2005-2014 г. 

 

1.16.5.4.3. Залесяване 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Характеристика на горските територии и 

горска инвентаризация“ е направен анализ на изпълнението на предвидените с ГСПл от 

2009 год, залесявания в двете стопанства – ДГС София и ДЛС Витошко. 

Анализирани са и начинът на почвоподготовка, дървесните видове за залесяване и 

видът залесяване. 

 

Таблица №66: Сравнение на предвидените и извършени залесявания в горските 

територии в ТП ДГС София, ТП ДЛС Витошко-Студена и ОП „Управление на 

общински земи и гори“-СО в обхвата на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г. 

Показател 
на 

залесява-
не 

ДЛС Витошко-
Студена 

ДГС София ОП „УОЗГ“-СО ПП „Витоша“ 

По 
ЛУП 

Изпъл
нени 

% от 
ЛУП 

По 
ЛУП 

Изпъл
нени 

% от 
ЛУП 

По 
ЛУП 

Изпъл
нени 

% от 
ЛУП 

По 2-
та 

ЛУП 

Изпъл
нени 

% от 
ЛУП 

След гола 
сеч 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.4 40.0 

Ново зале-
сяване 

107.2 56.7 51.7 22.9 5.6 24.5 0.0 0.0 0.0 130.1 62.3 47.0 

Попълване 
на редини 

18.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 0.0 

Рекон-
струкция 

0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 

ВСИЧКО 125.3 58.2 52.9 25.2 5.6 24.5 0.0 0.4 0.0 150.5 64.2 87.0 

 

Залесявано е със бял бор – 39.5 ха (изпълнение спрямо ГСПл – 145.2%), бук 12.3 

ха (32% от предвиденото), смърч – 8.3 ха (20.4%),  и др. (в т.ч. чужди видове – червен 

дъб – 2.2 ха, без да е предвиден). 

 

1.16.5.5. Здравословно състояние на горите 

 

Механични повреди - На територията на ПП „Витоша“, както се видя от данните в 

т.5.2 по-горе, санитарните сечи са заемали особено висок дял от сечите, респ. и добивът 

на дървесина. Същите не са били предвидени по ГСПл на двете горски стопанства, т.е. 

констатирани са след инвентаризацията, в периода след 2009 година. В голямата си част 

това са механични повреди, дължащи се на снего/ветро-вал и снего/ветро-лом, пожари и 

др.   

Болести и вредители  са наблюдавани в по-ограничени размери –основно по 

смърча, който повсеместно страда от корояда (Ips typographus). Основно по бука, но 
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също така и по други широколистни са констатирани повреди от коренова гъба,  По белия 

и черния бор -  борова процесионка, и т.н. 

 По данни от последните пълни инвентаризации на ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС 

„Витошко-Студена“ през 2008 год, в очертанията на парка са регистрирани следните по 

вид и степен повреди: 

 

Таблица №67: Разпределение на редуцираната площ - хектари  по ВИД и СТЕПЕН НА 

ПОВРЕДАТА 

Вид  на повредата     
Степен на повредата Всичко      

ха 
% 

Ср. 
степен 0 1 2 3 

съхнене              96,4 17,6 9,3 8,1 131,4 0,8 0,5 

ветровал             52,4 5,1 7,6 4,3 69,4 0,5 0,5 

ветролом             147,9 15,5 16,1 4,8 184,3 1,2 0,3 

гниене               514,7 72 29,6 1,8 618,1 4 0,2 

клоносечно           3,3 0,9 0,2        4,4       - 0,3 

корояди              225,9 1,9 5,7 42,2 275,7 1,7 0,4 

повр.от маш. и хора  5,3 0,6       -      - 5,9       - 0,1 

повреди от дивеч     1,2       - 1,2      - 2,4       - 1 

повреди от паша      3,7 0,4       -      - 4,1       - 0,1 

снеговал             5,8 0,6 1,5 0,4 8,3 0,1 0,6 

снеголом             144,2 16,5 7,2 1 168,9 1,1 0,2 

суховършие           582,7 65,5 39,5 12,3 700,0 4,5 0,3 

Без повреда          13378,9       -       -      - 13378,9 86,1       - 

Всичко               15162,4 196,6 117,9 74,9 15551,8 100       - 

Процент              97,5 1,3 0,8 0,4 100,0     

 

Данните от таблицата показват, че в насаждения с обща площ 2172,9 ха (13,9 %) от 

площа на горите в ПП, са регистрирани цитираните по вид повреди. Т.напр. суховършие 

в различна степен е регистрирано в насаждения с обща площ 700,0 ха, като редуцираната 

площ на частите от тях с лека степен на суховършие възлизат на 65,5 ха, редуцираната 

площ на частите със средна степен на суховършие – на 39,5 ха и на частите със силна 

/загинали дървета/ степен – са 12,3 ха. Гниенето причинено от различни патогени е 

развито в насаждения с обща площ от 618,1 ха. Редуцираната площ на засегнатите 

дървета (части от тези насждения), според степента на повреда – лека, средна е съответно 

72,0 ха, 29,6 ха и 1,8 ха. Общо редуцираната площ на засегнатите участъци с дървета (1-

3 степен, от всички по вид повреди) възлиза на 389,4 ха, които са регистрирани в 

насаждения с обща площ 2172,9 ха.  

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ 

са представени допълнителни данни за повредите в насажденията по вид, степен, боледуващи  дървесни 

видове и т.н. 

 

Дендрохронологичен и стъблен анализ 

В резюме анализът е представен в т.1.13.5, а в пълен обем заедно със стъблен анализ 

в Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“  
са представени резултите  от извършения през м.юни-юли‘ 2015 г, стъблен и дендрохронологичен анализ 

върху пробни дървета от основните дървесни видове в парка – бук и бял бор.  Посочените данни са 

илюстрирани в подходящ табличен или графичен вид и коментирани с кратки текстове. 
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1.16.5.6.  Нарушенията  на територията на парка след 2005 год. 

 

По данни от двете стопанства ТП – ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“, за 

периода 2005-2014 г са регистрирани следните видове нарушения, съгласно актовите им 

книги: 

 

Таблица №68:  Извършени нарушения през ревизионния период 

Години 

 

 

Незаконна сеч Незаконна паша Разораване Пожари Лов 

Брой на 

нару- 

шенията 

Общо 

отсечена 

маса-м3 

Брой на 

нару- 

шенията 

Общ 

брой нй 

добитъка 

Брой на 

нару- 

шенията 

Общо 

(дка) 

Брой на 

пожарите 

Общо 

опожаре- 

на площ 

(дка) 

Брой на 

нару- 

шенията 

Общо 

убит 

дивеч 

броя 

2005 9 25 0 0 0 0 1 40 0 0 

2006 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

2007 0 0 0 0 0 0 2 118 0 0 

2008 10 8,50  0 0 0 0 1 16 0 0 

2009 9 12,1 0 0 1 0,1 0 0 2 0 

2010 17 32 0 0 0 0 1 100 1 0 

2011 4 8,2 0 0 0 0 1 2 0 0 

2012 21 23,15 0 0 0 0 1 4 1 0 

2013 8 14,21 0 0 0 0 3 1803 0 0 

2014 4 6,86 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 83 132,02 0 0 1 0,1 10 2083 5 1 

 

1.16.5.7.  Оценка на ефективността на охранителните участъци  

  

В т.1.16.5.3. е описана организационната структура на управление и охрана на 

горите и горските земи в обхвата на ПП. Стопанисващите територията на парка горски 

структури, в т.ч. обособени участъци за охрана в тях са както следва: 

ТП ДГС „София“: 1 ГСУ „Витоша“ с 1 старши лесничей и 4 ОУ  с 4 горски 

надзиратели. 

ТП ДЛС „Витошко-Студена“ : 2 ГСУ „Селимица“ и „ Петрус“ с 2 старши 

лесничеи и 7 ОУ със 7 горски надзиратели. 

Общо в ПП „Витоша“ има обособени 3 ГСУ с 3-ма старши лесничеи и 11 ОУ с 

11 горски надзиратели. 

До 01.08.2010 г, горите в ПП „Витоша“ на територията на ТП ДГС София, съгласно 

ГСПл от 2009 г са управлявани посредством обособени 2 ГСУ с 2 Ст.лесничеи и 7 ОУ 

със 7 Г.надзирател. Промяната с драстичното намаление е наложена от ИАГ във връзка 

с обща разпоредба за оптимизиране длъжностното разпределение на всички стопанства 

в България. Мярката не е съгласувана с Д „ПП „Витоша““ и тя не се е отразила 

положително на опазването на горите и земите на тази територия, тъй като Д ПП няма 

отделен щат за паркова охрана (рейнджъри) и фактически изцяло (за всички земи и гори, 

вкл. и земеделски територии в парка) се разчита само на 4 горски надзиратели. Като се 

има предвид и обстоятелството, че към 2015 г, 4-те бройки са заети само на половина, 

може определено да се каже, че това е съществен проблем при опазване на горите на 

територията на ТП ДГС София. 

Финансов анализ на приходите от дърводобив 

Пазарът на дървесина добивана на територията на ПП „Витоша“ е традиционно 

малък и формира несъществен дял от приходите на 2-те държавни стопанства (ДГС 

„София“ и ДЛС „Витошко-Студена“).  

Според осреднени данни през последните 4 години при продажбите на дървесина 

са реализирани следните цени на 1 обезличен куб.м дървесина: 
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2011 г. – 24,57 лв.; 2012 г. - 35,06 лв.; 2013 г. - 37,95 лв.; 2014 г. – 41,77 лв. 

Ако се отнесат тези стойности към количествата отсечена дървесина (от всички 

видове сечи), се получават следните приблизителни стойности  за реализацията: 
Год. Добив куб.м Ед.Цена - лв Приход – лв 

2011 17516 24,57 430368 

2012 15287 35,06 535962 

2013 15389 37,95 584013 

2014 14750 41,77 616108 

Общо 62942   2166450 

Този най-общ анализ показва, че през последните 4 години е налице една тенденция 

за постепенно качване на цената за 1 куб, която е на база „продажба на корен“, т.е. 

представлява чист  брутен приход. За целия период от добив на дървесина на територията 

на ПП „Витоша“ е реализиран брутен приход приблизително в размер от 2,150 мил.лв 

(средно х 34,4 лв на 1 обезличен куб.м дървесина, средно по 542 600 лв/год). 

Финансов анализ на разходите за персонал, поддържащи дейности, ремонт на 

горски пътища и алеи и за охрана на територията на ПП 

Разходите за персонал и за охрана на територията на ПП 

Те са в рамките на ФРЗ на Д ПП „Витоша““, както и на двете ТП ДГС/ДЛС (само 

за ангажираните с ПП длъжностни лица: 3-ма Старши лесничеи заети с управление и 

стопанисване на горските територии в парка и 11 бр. Горски надзиратели – охрана 

общо).  За последните 4 години (след обособяването им като ТП на ЮЗДП)  двете 

стопанства, чиято отговорност е стопанисването и охраната на парковата територия, 

имат следните основни финансови: 
 

Финансови  
разходи  

за: 

2011 2012 2013 2014 Общо 

ДГС 
София 

ДЛС 
Витош-

ко 

ДГС 
София 

ДЛС 
Витошко 

ДГС 
София 

ДЛС 
Витошко 

ДГС 
София 

ДЛС 
Витошко 

ДГС 
София 

ДЛС 
Витошко 

Разходи в лв 

Персонал-  
Лесовъди 

29265 33560 40608 38772 54859 51800 55560 60400 180292 184532 

Охрана* - -  - - - - - - - - 

 поддърж. 
дейности 

- 1000 - - - - - 135 - 2350 

За ремонт 
авт.път 

- 4000 - - - - - - - 4000 

* ДГС/ДЛС съгласно ЗГ‘2011 г, не изпълняват охранителни дейности. Такива са вменени на подвижни 

звена за охрана на горите  към РДГ гр.София. РДГ София не поддържа статистика, каква част от 

общите разходи за ФРЗ и др. са съотносими единствено/само за охрана на територията на ПП 

„Витоша“. 
 

Отделно, Дирекцията на ПП „Витоша“ към ИАГ, е направила разходи по основни 

компоненти, както следва: 

ФРЗ на целия персонал на ДПП „Витоша“ в лева: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо 

79 363 81 741 94 688 125 560 145 532 137 895 142 530 176 268 145 773 157 138 1286488 
 

Разходи за поддържащи дейности -  ремонт на горски автомобилни пътища и алеи, 

каквито са правени единствено от ДПП „Витоша“ във връзка с извършването на 

възстановяване / ремонт на туристически маршрути /алейна мрежа, по проекти 

финансирани, както следва: 
Наименование на проекта свързан с поддържане на алеи и 

туристич.маршрути 
Стойност 

лв 
Финансиране 

Възстановени 30 км.тур.алеи по маршрутите от х.Алеко до 
с.Бистрица по Янчовска и Бистришка река; Основен ремонт и 
възстановяване на мостове, скари през влажни места, разчистване 
от паднали дървета по маршрута от ветровал, изграждане на нови 

50 200 Уникредит 
Булбанк,  
от тях – съфи-
нансиране  
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Наименование на проекта свързан с поддържане на алеи и 
туристич.маршрути 

Стойност 
лв 

Финансиране 

отводнит. канавки, възст. на туристическа маркировка, нови 
информ. табла, ремонт на арх.елементи (заслон, пейки, маси, 
чешми) 

20200 лв от ДПП 

Проект: Изпълнение на приоритетни дейности от плана за 
управление на Природен парк „Витоша” Дейност 8:  Ремонт на 
съществуващата алейна мрежа на 6 туристически маршрута и 
възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута 

366 343 ОПОС ,  2007-2013 

Общо 418 543 х 

Състоянието на преобладаващата част горски автомобилни пътища (ГАП)  в ПП 

„Витоша“ е незадоволително. През изтеклия период на  територията на парка не са 

извършвани цялостни ремонти на ГАП. Двете ТП – ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-

Студена“ стопанисващи горските територии, основно са разчитали, и продължават да го 

правят, на фирмите извършващи дърводобив, като с условията на процедурата за 

възлагане, им се вменява ангажимента да поддържат ГАП до техните обекти (за сеч), 

като ги отремонтират след приключване на работата. За съжаление фирмите го правят 

преди започване на работа, и не го изпълняват след нейното приключване, което 

означава, че много често тяхното състояние след всяко изпълнение на поръчка за 

дърводобив, основно за санитарни и отгледни сечи, фактически се влошава. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“   

е направен подробен разчет на дейностите по охрана на парка и на нейната ефективност, според 

обособените охранителни участъци .  

 

1.16.5.8.  Превенция и борба с пожарите 

 

Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период 

На територията на природния парк през ревизионния десетгодишен период- 2005- 

2014 г, са възникнали общо 8 броя пожари по брой равномерно през целия период. 

Общата опожарена площ възлиза на 208.0 ха. Най-голяма е засегнатата / опожарена площ 

при пожара от 2013 г (180.2 ха). Преобладаващата част от пожарите са върху 

незалесените поляни и пасища (194.8 ха, или 93.6%), а останалите 13.2 ха са засегнали 

иглолистни гори  

През 2006, 2009 и 2014 г пожари на територията на парка няма. 

Пожарът през 2010 г, е на територията на ТП ДГС „София” (м. „Ветровала”), 

останалите- на територията на ТП ДГС „Витошко- Студена”. На територията 

управлявана и стопанисвана от предприятие „Управление на общински гори и земи” гр. 

София, няма действали пожари през ревизионния период. 

С изключение на относително големия пожар през 2013 г, който сам обхваща 90% 

от опожарената площ, през ревизионния период, броя на пожарите на територията на 

парка и засегнатите от тях площи не са големи. Средногодишния брой на пожарите е под 

един.  

Пожарите са се развивали предимно в тревни формации във високопланинската 

зона и в иглолистни култури в най- ниската част на парка. Месеците, през които са 

възникнали и са се развили са март и септември- ноември. Обхванали са основно суха 

растителност и мъртва постилка. Върхови пожари в иглолистните гори не са 

регистрирани. 
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Противопожарно устройство 

Площта на парка е разделена на пет класа на пожарна опасност по петстепенната 

скала за класификация, съгласно принципите за противопожарно устройство, залегнали 

в Наредба №6 от 05.02.2004 година за устройство на горите и земите от горския фонд. 

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна 

опасност. 

Горите в ПП"Витоша" са от I, II, III, IV и V клас на пожарна опасност 

За изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия, в ПП „Витоша" са 

предвидени общо за десетилетието: около 85 000 лева за територията попадаща в  ТП 

ДГС „София” и 70 000 лева за територията попадаща в ТП ДЛС „Витошко-Студена”, 

които ще се изразходват съгласно предвижданията на годишните оперативни планове за 

борба с горските пожари. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Сборник „Противопожарна безопасност“ е включена аналитичната част, заедно 

с отчетите от инвентаризацията и резултатите от изградената система за пожароизвестяване, както и 

събраната и обобщена информация от „Технически проект за борба и превенция с горските пожари“ и др. 

продукти и документи.  

 

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 №69:  
Разпределение на ловностопанските райони на ДЛС „Витошко – Студена“ 

 
Забележка: ГТ / ЗТ са съответно – горски  и земеделски територии 

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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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-Студена”, 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.  

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 №70: Отстрел и добити медали по линията на организирания ловен туризъм  

 
Източник на информация: ТП ДЛС „Витошко-Студена“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1.16.6.2. Брой и динамика на популациите на ловните видове за последните 14 

години 

 

Фигура №56: Динамика на популацията от благороден елен (Cervus elaphus) 

 

Благороден елен (Cervus elaphus) – възстановен е на територията на парка през 

50-60-те години в резултат на разселването му от ДДС „Витошко“ – тогава 

представително ловно стопанство. Обитава предимно южните и югозападните части на 

Витоша. Придържа се към масивните горски комплекси на парка, като през лятото се 

задържа във високопланинските пасища. Запаса на благородния елен през последните 3 

години е около 200 бр. по данни от таксацията. Забелязва се плавно повишаване на 

числеността му след 2000 г. когато са най-ниските му запаси – около 100 бр.  Най –високи 

са запасите на благородния елен в края на 80-те и началото на 90-те години, като достигат 

до около 560 бр. през 1988 г.  Потенциала на местообитанията е добър като изчислените 

допустими запаси на вида са около 252 броя при среден втори бонитет. Половото 

съотношение е 1:1,5 в полза на женските, което снижава възможностите за добър 

трофеен отстрел. Възстановяването на популацията става както по естествен начин така 

и чрез разселване на благородни елени, като се използват изградените на територията на 

ловното стопанство възпроизводствени дворове. 

 

Елен лопатар (Cervus dama) – Максимална численост е достигнал през 1988 г. – 

180 бр. както е и при благородния елен. Пролетната таксация през 2015 г. е 82 бр. Най-

ниска е била числеността му през 2000 г. – 7 бр. на територията на ДДС „Витошко“ 
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Фигура №57: Динамика на популацията от елен лопатар (Cervus dama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура №58: Динамика на популацията от сърна (Capreolus capreolus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърна (Capreolus capreolus) – разпространена повсеместно на цялата територия на 

ПП “Витоша”. Данни за състоянието и числеността на сърните преди 30 години показват 

запас от порядъка на около 200 бр. Запаса им намалява значително в периода 1992 до 

1997 г. до около 70 – 80 бр., като след това се стабилизира.  Потенциала на 

местообитанията е добър, като от предварителния модел изчислените допустими запаси 

на вида са около 400 броя. Действителните запаси на сърната са стабилни през 

последните 10 години: 300 – 330 бр., като въпреки че търпи и най-големи загуби от 

хищниците, скитащите кучета, бракониерството и тежките зими, се забелязва нарастване 

числеността на сърната. От изключителна важност за оцеляването на приплодите на 

сърната е осигуряването на спокойствие по време на раждането и отглеждането на 

новородените. Необходимо е да се засили контрола по осъществяване на тези дейности, 

които оказват негативно отношение – безпокойство от туристи, висок запас на  вълка и 

скитащите кучета. 
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Дива свиня (Sus scrofa) – Поради голямата пластичност на вида нормалният 

(допустимият) запас е около 350 бр., като е приблизително равен на  действителния който 

е около 300 бр. За борба срещу чумата и развитие на външни и вътрешни паразити по 

дивата свиня се залагат ваксини и се извършва дезинфекция и дезинсекция във всички 

райони. Взимат се проби за трихенелоза. С цел опазване от щети и повреди не трябва да 

се допуска увеличаване на действителния запас при дивата свиня над допустимия. 

Зрелите глигани да имат голям периметър на движение и мигрират в съседните 

(прилежащи) територии на парка. Популацията е със силно разстроена полова и 

възрастова структура поради груповия лов на териториите на съседните ловни 

сдружения. 

 

Фигура №59: Динамика на популацията от дива свиня (Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муфлон (Ovis orientalis) – Най-голяма численост има през 1980 г. – 109 бр. 

Последните 2 години запасите му се увеличават и пролетния запас на 2015 г. показва 100 

бр. при полово съотношение 1:1,2 в полза на женските. Развъжда се в БИСД на територия 

на ДЛС „Витошко – Студена“. В миналото са разселвани и други чужди за нашата фауна 

видове като алпийски козирог (Capra ibex), тибетски як и елен сика (Cervus nippon). 

Алпийският козирог, тибетския як и елена сика са изчезнали. 

 

Фигура №60: Динамика на популацията от муфлон (Ovis orientalis) 
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Вълк (Canis lupus)  - Числеността на вълка в началото на 70-те години е силно 

редуцирана в цялата страна вследствие на използването на отровни примамки. След 

забраната им популацията започва да се увеличава – на Витоша в началото на 80-те год. 

През 1987 г. се посочва запас от 5 бр., като най-висока численост достига в началото на 

90-те год. (10 – 12 бр.), когато са и най-добрите години на ловното ни стопанство. През 

последните няколко години запасите на вълка са сравнително високи и постоянни – от 6 

бр. през 2012 до 10 бр. през 2013 и 2014 г. По-точна представа за запаса на вълка дава 

неговият отстрел. През 2007 и 2008 г. на територията на ловното стопанство има 

отстреляни съответно 2 и 3 вълка, като такъв е и средния за периода от 2001 г. до 2014 г. 

Има допустими щети върху дивеча и селскостопанските животни. В България не се води 

статистика на убитият от хищници дивеч. Биологията на вълка и мечката налага различен 

подход при минимизиране щетите от тези два вида. Поради големите райони на 

обитаване често вълци се отстрелват в съседните на парка ловностопански райони. 

Необходими са мерки за контролиране числеността на  вълка. Характерна негова 

особеност е придвижването на големи разстояния за малки периоди от време, както и 

големи разлики в половата и възрастовата структура на запаса в различните периоди на 

годината. Всичко това увеличава трудността на таксацията му и определянето на 

реалните параметри на популацията. Въпросът за нормалният запас на вълка е 

дискусионен. В различни публикации се посочват различни числа. Във всички случаи, 

обаче той трябва да бъде функция на моментния запас на копитния дивеч, като се взема 

предвид коефициента на прираст на различните видове.  

 

Фигура №61: Динамика на популацията от вълк (Canis lupus) 

 

Лисицата (Vulpes vulpes) обитава почти цялата територия на парка. Популацията е 

с нормална плътност или общо 50 – 100 бр.  

Язовеца (Meles meles) също обитава почти цялата територия. 

Див заек (Lepus europaeus)- обитава повсеместно, предимно откритите площи с 

ниска растителност, както и изредени горски комплекси и плътни горски масиви. 

Допустимия запас на територията на ДЛС „Витошко – Студена“ е 226 бр. Липсата на 

голи площи, както и голямата надморска височина определят и сравнително постоянния 

равномерен запас от около 150 - 200 бр. 
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Фигура №62: Динамика на популацията от див заек (Lepus europaeus) 

 

Яребица (Perdix Perdix) – обитава предимно периферните, ниски райони по 

границите с парка, но се среща и на по-голяма надморска височина. Ежегодните таксации 

през последните 3 години показват сравнително постоянна стойност от около 250 бр. 

запас през 2014 г. Допустимия запас е 318 бр. Не може да се очаква много висок запас и 

стабилна популация поради факта, че яребицата намира по добри условия и 

местообитания в териториите на ловните дружини предимно от южната част на Витоша, 

където се подхранва и разселва. Запасът на яребицата в миналото е много по-нисък. През 

70-те години е около 30 бр., след това през 80-те започва да се увеличава и варира между 

50-70 бр. 

 

Фигура №63: Динамика на популацията от яребица (Perdix Perdix) 

 

Кеклик (Alectoris graeca) – Среща се на малки ята по откритите части на Витоша. 

Не се посочва в таксацията през последните 5 години. Необходими са допълнителни 

проучвания за установяване на запасите и мерките за възстановяването на популацията 

на кеклика. 
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Фигура №64: Динамика на популацията от кеклик (Alectoris graeca) 

 

1.16.6.3. Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на ПП 

„Витоша“ 

 

- Безпокойство - най – сериозния фактор за повечето видове от ловната фауна, 

особено в северните части на парка, в и около местата на сватбуване и отглеждане на 

малките. 

- Висока плътност на хищниците. 

- Завишена плътност на скитащи и бездомни кучета – сериозен проблем, 

съществуващ и при изготвяне на плана през 2005 г. и към настоящия момент. 

- Затруднена миграция към прилежащите територии, като с голям приоритет трябва 

да бъде съхраняване на коридора Витоша – Верила – Рила. 

- Тежки зими – предимно за северната част. 

- Не достатъчна хранителна база (открити площи, дивечови ниви, поляни, 

бръстилища) – основно проблема е за северната част на парка (територията към ДГС 

„София“) 

- Нарушени полови и възрастови структури на някои видове. 

- Бракониерство. 

- Пожари.  

- Паша. 

ДЛС „Витошко – Студена“ притежава добра материална, административна и 

складова база. Не са описани значителни повреди върху горските насаждания в резултат 

на дивечовите гъстоти. 

Щетите, които нанася дивеча на селскостопанските култури са незначителни. Не са 

констатирани епидемични заболявания по дивеча. Извършва се обезпаразитяване на 

всички животни срещу външни и вътрешни паразити. Задължително се вземат проби за 

трихенелоза. 

 

1.16.6.4. Извършени нарушения за последните 10 год. на територията на ТП ДЛС 

„Витошко – Студена“ оказващи влияние на ловната фауна 

 

 

 



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 

323 

Таблица №71: Извършени нарушения за последните 10 год. на територията на ТП ДЛС 

„Витошко – Студена“ 

 
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 – 465, 466; землище 

Кладница – 372, 373, 464, 456-458; землище Чуйпетлово – 458-463, 387, 388, 431-436; з-

ще Ярлово – 461-464, 456-460, 443-447. На тези места по време на сватбуването през 

есента е необходимо да се ограничат дърводобивната дейност, пашата и безпокойството 

от туристи.  

 

1.16.6.6. Стопанисване на дивеча на територията на ТП 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.  

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
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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 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. 

Балканската пъстърва е основен обект за риболов на териториятта 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. 

 Места за риболов 

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. Любителският риболов 

се планира в реките Букапреслапски добри дол, Маринова река (до 1000 м.н.в.), Жедна 
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(до 1000 м.н.в.), Матница (до 1000 м.н.в.), Кладница (до 1000 м.н.в.), както и притоците 

на Струма, вливащи се в яз. Студена извън пояс I на санитарно-охранителната му зона. 

 За територията на ПП „Витоша“ по отношение на любителския риболов следва да 

бъдат въведени следните 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 

 

 “…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… 

“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“ 

 

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 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 
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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.  

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 

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. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ е представена Таблица №1.16.7.1-

1:  Сграден фонд. 

 

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 
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парковата мебел и туристическите елементи. 

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.  

По отношение на специализираната инфраструктура, в парка преобладава 

свързаната с пешеходния туризъм, който е традиционен за парка от десетилетия.  

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. 

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 

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). 

 



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 

328 

Фигура №65: 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.  

Източник на информация: 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 сезонни амплитуди (т.н. ски сезон и летен сезон) – 

(Фигура №66) 

 

Фигура №66: Обем на туристическия поток на входни точки по начин на навлизане 

(придвижване) към ПП „Витоша“ през периода 14.12.2013 – 13.12.2014 г. по сезони в % 
 

Източник на информация: 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 
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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. ДПП „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.  От друга страна остава проблема, относно рекламните табели, 

поставяни произволно от множеството ползватели в границите на парка. При 

изготвянето на една бъдеща концепция за информационна система, трябва да се вземат 

оптимални решения на всички проблеми в диалог с ползватели и институции. 

Информационната мрежа относно двата резервата 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. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“  към т. 1.16.7 са представени 

Таблица  №: 1.16.7.4.-8: Входни информационни табла, Таблица  №: 1.16.7.4.-9: Общо информационно 

табло“ и Таблица  №1.16.7.4.-10: Насочваща маркировка. 
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 Част от информационната система на парка са: 

- 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. 

 Описаните тематичните маршрути в План‘2, са много добре обезпечени с 

информационни тематични табла.  

 С всички тези материали, посетителите в парка могат да се запознаят 

предварително и подробно в сайта на парка (www.park-vitosha.org). 

 

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, както и за поведението си към нея. 

Историческото минало на планината е изключително богато. Тя е наситена с 

паметници и археологически останки от различни епохи, тясно свързани с историята на 

днешна София. 

В годините преди и след обявяването на парка са били извършени редица 

устройствени мероприятия, целящи неговото туристическо съоръжаване. 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 
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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.  

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); 

- 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. 

 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. 

Последните две разработки на „Софпроект“ – „Генерален устройствен план“ от 

1987 г. и “Териториално-устройствен план” от 1979 г. не са приети и нямат екзекутивна 

сила. Те обаче, предлагат богата информация и верен подход за ползване на 

рекреационните ресурси на планината.  

Първото ловоустрояване на Витошко е извършено през 1968 г. През 1979 г. е 

изготвен втори ловоустройствен проект.  

 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. 
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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. 

населението на Столицата се е увеличило с около 356%, като 1934 г. населението е било 

едва 22% от настоящото, или средно се е увеличавало с 44,5% на десетилетие. Данните 

за останалите населени места са корено различни, с по - малка динамика на 

демографските процеси, като гр. Перник е с относително нисък процент на намаляване 

на населението, но сравнително постоянен, показват данните, дори и прогнозните 

варианти (до 2070 г.). Всички тези цифри, указват влияние върху развитието на 

туристическите и рекреационни дейности в парка, както и върху опазването на 

природните дадености. Само за последните няколко десетилетия многократно е увеличен 

броят на хижи, места за настаняване, туристически маршрути, кътове за отдих, места за 

хранене и спорт, инфраструктура и много други туристически елементи, водени от 

растящия интерес и нуждата за ползване на парка. Концентрацията на тези елементи не 

е равномерна спрямо площта 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 №67:  Население на гр.София до 2013 г. 

    Източник на информация: Статистически данни НСИ (част „Население и демографски процеси“) 
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Фигура №68: Прогноза за населението на София - столица  
 

Източник на информация: Статистически данни НСИ (част „Население и демографски процеси“) 

  

1.16.7.3 Съвременното състояние на туризма 

  

Съвременният облик на туризма, като социален феномен, обхваща не само 

свободното движение, но и оползотворяването на свободното време, както и основно 

средство за осъществяване на връзка с природата. Туризмът 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.  

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ е представена Таблица  №1.16.7.3.-

1: „Нагледно представен анализ на дейностите свързани с туризма за периода 2005 – 2014 г.“ 
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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.). 

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 №72: 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 
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№. 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ОБЕКТА 
ФУНКЦИОНИРА 

ТУРИСТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ                  

за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРАНЕНЕ 
/места/ 

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 

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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2, арх. Мария Арабова 
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 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 

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 използвани за ски спорт в 

миналото са изоставени в лошо състояние и не се използват. 

Констатациите от направените проучвания показват, че цитираната площ в План‘1 

относно съществуващи ски писти и съоръжения от 806 дка не е обвързана и представена 

в Плна‘1 с общия баланс по вид съществуващи площи в ПП.  

През периода на действие на План‘1 не е извършвано ново строителство на нови 

ски писти и съоръжения. 

План‘2 е разработен на основата на нов ЦМТ съгласно ЛУП на ДЛС „Витошко-

Студена“, 2008 г., ЛУП на ДГС „София“, 2009 г., КВС и КККР.  

В наличната информация от КВС и КККР отсъстват площи по вид „ски писти“. 

В таблица №73 са отразени само наличните съгласно ЛУП площи на ски писти, 

описани по местоположения в отдели и подотдели с площ 28,4 ха. В същата таблица са 

отразени и традиционно използваните територии за ски спорт, с оценка на състоянието 

им, без геодезическо заснемане с ориентировъчна площ 143 ха или обща площ 171,4 ха 

заета от съществуващи ски писти и съоръжения.  
 
Таблица №73: 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 
Универсияда 

'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   
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№ Име Терен Забележка 
Статус / 

Състояние 

Дължина 
/м/        

Трудност 

Площ 
от 

ЛУП 
/ха/ 

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   

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 

Забележка: * Ски писта по ЛУП.   Източник на информация: ЛУП и данни от проучвания за План‘2. 

 Много трудна  Средна 

 Трудна  Лесна 
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 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. 

 

Таблица №74: 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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

 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. 

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. 
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Освен лентова и стълбова маркировка, маршрутите са обезпечени и с различни условни 

знаци: надписи, табели, табла и др. На места са използвани и предупредителни знаци, 

относно препятствия по маршрута, за изостряне на вниманието за опасности и др. 

Забранителните знаци маркират, места и обекти, където е забранено движението и други 

дейности (Вододайни зони, Резервати). 

Общата дължина на описаните 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 №75: 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.6, 
Т.7)- Черни връх (връзка с Т.3) - вр. Купена 
( ) - 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 ( ) - Златните 
мостове (връзка с Т.3) - х. Острица (връзка с 
Т.12) - х. Селимица (връзка с Т.12 и ) - з. 
Сопо ( ) - 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” 
( ) - Железница 

21 

4 Т-4 жълта 

Княжево - Златните мостове (връзка с Т.2) - 
Платото - х. Алеко (връзка с Т.1, , 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.6, Т.7) 

7 

6 Т-6 зелена 
Бистрица - Янчовска река - ДС "Лалето" (

)- х. Алеко  (връзка с Т.1,  Т.7) 
5 

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

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

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 
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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 №76: Туристически маршрути от основните подходи 
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1 

К
В

. 
К

Н
Я

Ж
Е

В
О

 

I.1. 
кв. Княжево – м. Бялата вода – м. 
Златни мостове 

6,9 
2 ч. 30 
мин. 

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

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

5,6 2 ч 655 (и) 

  

3 І.3.  
х. „Планинец” – х. „Септември” - х-л 
"Елица" 

1,6 30 мин. 130 (и) 
  

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

7,6 
2 ч. 30 
мин. 

940 (и) 

  

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

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

7 І.7.  
кв. Княжево – дол Раковец – вр. 
Копитото 

2,3 
1 ч. 30 
мин. 

648 (и) 
  

8 

К
В

. 
Б

О
Я

Н
А

 

II.1. 

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

2 ч. 10 
мин. 

710 (и) 

  

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 

К
В

. 
Д

Р
А

Г
А

Л
Е

В
Ц

И
 

III.1.  

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

6,3 

3 ч. 1045 (и) 

  

13 III.2. 

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

6,5 

2 ч. 45 
мин. 

1050 (и) 

  

14 III.3. 

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

2 ч. 45 
мин. 

1045 (и) 

  

15 III.4. 

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

1 ч. 40 
мин. 

680 (и) 

  

16 

К
В

. 
С

И
М

Е
О

Н
О

В
О

 

IV.1. 

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

6,6 
3 ч. 15 
мин. 

1020 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.5 
(жълт) 

17 IV.2. 

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

2 ч. 710 (и) 
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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) 

  

19 

С
. 

Б
И

С
Т

Р
И

Ц
А

 

V.1. 

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

7 
3 ч. 15 
мин. 

910 (и) 
Изцяло съвпада 
с маршрут Т.7 
(зелен) 

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

1 ч. 50 
мин. 

750  (и) 

  

21 V.3. 

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

2 ч. 850 (и) 

  

22 V.4. 

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

2 ч. 40 
мин. 

910 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.6 
(зелен) 

23 V.5. 

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

1 ч. 20 
мин. 

477 (и) 

  

24 

С
. 

Ж
Е

Л
Е

З
Н

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) 
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27 

П
О

Д
Х

О
Д

 О
Т

 М
. 

Я
Р

Е
М

А
 

VІІ.1.  

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

1 ч. 25 
мин. 

600 (и) 

  

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

50 мин. 300 (и) 

  

29 VІІ.3.  

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

Л
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) 
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37 ІХ.4.  

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

4 ч. 30 
мин. 

1040 (и) 
Голяма част 
съвпада с 
маршрут Т.1 

38 ІХ.5.  

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

2 ч. 55 
мин. 

100 (и); 
210 (с) 

  

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

12 4 ч. 
450 (и); 
175 (с) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

40 

С
. 

Б
О

С
Н

Е
К

 

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

2 ч. 50 
мин. 

620 (и); 
230 (с) 

  

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

2 ч. 
100 (и); 
200 (с)   

42 

С
. 

К
Л

А
Д

Н
И

Ц
А

 

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

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

9 4 ч. 1290 (и) 

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

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

4 ч. 
175 (и); 
300 (с) 

  

45 

С
. 

Р
У

Д
А

Р
Ц

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) 
  



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 

345 

№
 

П
о

д
х

о
д

 о
т
: 

 

к
о

д
 

Н
а

ч
а

л
н

а
, 

м
еж

д
и

н
н

и
, 

к
р

а
й

н
а

 
т
о

ч
к

а
 н

а
 м

а
р

ш
р

у
т
а

 

Д
ъ

л
ж

и
н

а
  

  
 /

к
м

/ 
 

П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
ел

н
о

ст
 н

а
 п

р
ех

о
д

а
 

Д
ен

и
в

е
л

а
ц

и
я

- 
и

зк
а

ч
в

а
н

е
 (

и
);

 
сл

и
за

н
е
 (

с)
. 

/м
/ 

  
 

Д
о

п
ъ

л
н

и
т
ел

н
а

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 

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

2 ч. 20 
мин. 

675 (и) 
  

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

1 ч. 30 
мин. 

495 (и) 
  

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

52 

М
. 

З
Л

А
Т

Н
И

 М
О

С
Т

О
В

Е
 

ХV.1.  
м. Златни мостове – х. „Кумата” (50 
мин.) 

2,1 50 мин. 375 (и) 
Изцяло съвпада 
с маршрут Т.3 
(син) 

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

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

3,6 
1 ч. 15 
мин. 

246 (и) 
Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

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

1 ч. 40 
мин. 

410 (и) 

  

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

1 ч. 30 
мин. 

335 (и) 

  

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

50 мин. 255 (и) 
  

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

59 

ХV.8. 

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

60 
м. Златни мостове – хотел-ресторант 
„Копитото” 

  1 ч. 60 (с) 
  

61 

Н
О

П
 

ХVІ.1.  

Р. Владайска – м. Бялата вода (1 ч. 15 
мин.) – кв. Бояна (2 ч. 15 мин.) – р. 
Драгалевска (4 ч. 05 мин.) – Старата 
река (5 ч. 25 мин.) – р. Янчовска (6 ч. 25 
мин.) – р. Бистришка (6 ч. 55 мин.) – р. 
Железнишка (8 ч .25 мин.) – м. 
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) 
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64 

Д
И

Р
Е

К
Т

Н
И

 
И

З
К

А
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Я
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Е

Р
Н
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Р
Ъ
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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) 
  

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

Системата от туристически маршрути, пътеки, камионни пътища и шосета в парка 

дава практически неограничени възможности на туриста сам да планува своите преходи 

от различни комбинации. На всички изходни пунктове има поставени информационни 

табла. При по - голяма част от маршрутите 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 №77: 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. Покрай пътеката са поставени 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, минава през м. Бялата 
вода, Златни мостове и завършва при хижа “Момина скала”. Преходът 
продължава около 2 часа. Покрай пътеката са поставени  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 

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 
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Тематичен 
маршрут 

код описание / информация 

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, поради факта, че 
на територията на ПП „Витоша“ се намира 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. 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

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 
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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. 

Автобусни линии:  
За Софийската част - №59 - през с. Владя до с. Марчево; №63 до сп. "Бялата 

чешма" в кв. Бояна. В почивните и празнични дни до Златните мостове;  №64 През 

Драгалевци и Бояна; №66 - В почивните и празнични дни до х. Алеко; №67 - до 

Симеоново; №69 - до Бистрица и Железница; №70 - до Бистрица, Железница и Плана; 

№98 - до Бистрица и Железница; №122 - до Симеоновския лифт; №123 - до 

Симеоновския лифт; 

Трамвайни линии: №5 - до Княжево; №19 - до Княжево. 

За Пернишка част – има редовни маршрутни линии от София и Перник до 

Рударци и Кладница, автобус до Боснек, който отива и до Чуйпетлово. 

За с. Ярлово – междуградски автобусни линии със Самоков и със София (до с. 

Клисура), преминаващи през селото. 

В сайтовете на ПП „Витоша” и "Център за градска мобилност" ЕАД, може да се 

намери актуална информация, свързана с транспорта до и 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 

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. 

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

С изработването на „Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ 

(2014 г.) са заснети: 
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 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;  

 Картирани са около 50 бр. места, с разположени в тях детски съоръжения. 

Общото състояние е незадоволително, като по-голямата част от тях са дори 

неизползваеми - остарели и ръждясали, силно повредени, останки от катерушки, люлки 

и пр.; 

 7 бр. естради – в добро състояние, изработени от дърво и бетон; 

  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; 

 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.); 

 Относно тоалетните от тип „горска” (от дърво) и тип „градска” (от бетон), 

общото състояние им е незадоволително. Техният брой е осем и е крайно недостатъчен 

за територията на ПП; 

 Има обособени паркинги при подходите и на ТЦ, но техния брой и състояние са 

незадоволителни: 

 

Таблица №78: Таблица с описание на паркингите в парка 

№ Местоположение Покритие Състояние 
Площ       
/кв. м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 

1 
ТП 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 
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№ Местоположение Покритие Състояние 
Площ       
/кв. м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 

22 
Горски дом "Златни 
мостове" - 
административна 

Асфалт Задоволително 621 191468,18 4724664,94 

23 Златните мостове Асфалт Задоволително 808 191426,61 4724594,72 

24 Златните мостове Асфалт Задоволително 742 191473,61 4724394,81 

25 при х-л Елица Асфалт Задоволително 1024 191806,58 4725046,04 

26 до Дендраиума Плочи Задоволително 500 190823,06 4726469,31 

27 до х-л Кремиковци Асфалт Отлично 337 196105,40 4721799,28 

28 
до ГС лифт Симеоново 
- Алеко 

Покритие без 
запечатка 

Задоволително 2153 195733,66 4721274,29 

29 ПД Адвокатите Асфалт Задоволително 600 189824,89 4722615,13 

30 ПД Трендафила Асфалт Отлично 380 190253,64 4722711,92 

31 х-л Звездица Бетон Задоволително 1192 190990,42 4722011,12 

32 ПД ИАГ Бетон Задоволително 667 191551,86 4723943,13 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

 18 бр. исторически паметници  - в добро общо състояние, изграждани през различни 

периоди, предимно от камък: 

 

Таблица №79: Списък на паметниците на територията на ПП „Витоша“ 

№ 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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2 

 

 В границите на парка са изградени над 146 бр. мостчета, предимно от дърво 

(80%), като общото им състояние е добро, с изключение на 12%,  които са в 

незадоволително състояние.  

 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 №80: 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 
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№ Име Местност 
Площ 

/м²/ 
Обиколка       

/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 

44   
ГОЛЯМО 
ГРАДИЩЕ 20,0 18 187847,80 4718377,88 

45   СОПО 24,0 20 188550,96 4717663,03 

46 Живата вода ЖИВА ВОДА 16,0 16 188036,46 4714991,92 

47 Меча чешма АМАТОВ РИД 21,0 20 191170,41 4716267,85 

48 Рударщица ЧУКАРО 18,0 18 186896,91 4721073,39 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ към т. 1.16.7 в Таблица №13-25 

са изброени: маси, пейки, естради, огнища и други паркови елементи. 

 

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 

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 №81: 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 

II Обекти за боулдър катерене 

1 
Боулдър зона Черни 
връх – Резньовете 

монцонит 
лято и ранна 

есен 
боулдър 

седем сектора (с 
концентрация на 

боулдъри) 
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№ 
Катерачни обекти в 

ПП „Витоша“ 
Тип скала 

Подходящи 
сезони за 
катерене 

Тип 
катерене 

Брой подмасиви 

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). 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

Забележка: * Катерачни обекти с повишен интерес, попадащи в територии (СОЗ и др.), според които 

използването им не е разрешено. 

 

 Ски-алпинизъм в парка 

Ски-алпинизмът не е пряко свързан с катерачните обекти в парка, но пък е много 

перспективно зимно направление развивано от БФКА. Витоша предлага изключителни 

възможности за този спорт. На практика от крайните квартали на София добре оформени 

пътеки дават възможности на човек със ски и колани да се изкачи до върха на планината 

и да слезе обратно. Основните трасета и маршрути съвпадат или са в близост до зимните 

туристическите маршрути. Много е важно  маркировката, особено в откритите части, да 

е добре поддържана, защото заобления и без характерни форми релеф затруднява 

ориентацията в лошо време във високата част на планината. При лошо време 

планинарите могат да се ограничат с преходи в гористата част на планината, която е 

сравнително добре защитена. Витоша е уникална с отличните възможности за ски-

алпинизъм в близост до големия град. В последните години у нас се наблюдава бум в 

популярността на ски-алпинизма във всякакви форми – с цел екстремни спускания или 

по-леки преходи.  

На Витоша многократно са провеждани състезания по ски-алпинизъм от различен 

ранг. През последните 10 години в района на х. Алеко редовно се провеждат държавните 

първенства и кръгове от купа „България” в различни дисциплини- индивидуално и 

отборно. Едно от най-старите състезания в този спорт е купа „Бояна“, която се провежда 

вече над 25 години. 

БФКА (чрез своите членове) е органа, който се стреми да спазва всички правила, 

произлизащи от типа ЗТ и ЗЗ и да контролира развитието на всички катерачни практики, 

като следи за спазването на принципите за минимално въздействие върху скалните и 

земни форми в тясно сътрудничество с Д ПП „Витоша“.  

БФКА: 

- Организира, популяризира и подкрепя катерачни инициативи и подобрява достъпа 

до обектите за катерене;  

- Подпомага и консултира дейности по укрепване на пътеките за достъп и 
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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 

„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 сътрудничество, на заинтересованите организации с Д ПП „Витоша“, биха 

довели до преодоляването на тези неблагоприятни тенденции.  

 

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

 

Обекти за практикуване на фриирайд и екстремни ски на територията на ПП 

„Витоша" 

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. 
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Таблица №82: Обекти за практикуване на фрирайд и екстремни ски на територията 

на ПП „Витоша" 

№
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1 

Големият 

улей на 

Комините 

К
о

м
и

н
и

те
 

 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 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

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. 

 

Таблица №83: Обекти за ски туризъм 

№ код* 
Наименование 

на маршрут 

Продъл
жително
ст /мин/ 

Трудн
ост 

Опасности 
Забеле-

жителности 

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 

Р "Торфено 
бранище" 

50        
(предимно 

равен) 



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 

356 

№ код* 
Наименование 

на маршрут 

Продъл
жително
ст /мин/ 

Трудн
ост 

Опасности 
Забеле-

жителности 

Вертикално 
превишение 

/м/ 
измръзване при 

лошо време 

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) 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

Забележка: 

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

**традиционни маршрути, преминаващи през ЗТ „Резерват“по маркирани туристически маршрути  
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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 фристйлъри. Поради липсата на висока растителност не е защитено от 

ветрове и е подходящо да се ползва при добри метеорологични условия. В близост се 

намира козирка, която при определени условия е лавиноопасна. Това предполага 

наличието и на 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 
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е въображението и способностите на скиорите и сноубордистите. В това отношение 

обаче е удачно да се стимулира развитието на зони на безопасни места, които не крият 

излишни рискове и осигуряват възможност за сравнително лесен достъп на екип на 

спасителна служба (ПСС) при необходимост. 

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

лавинна безопасност. 

По своята същност обученията по лавинна безопасност се разделят на няколко 

типа: обучение за работа с лавинни уреди, сонди и лопати; обучение за направа на 

тестове за определяне състоянието на снежната покривка; обучение за разпознаване на 

лавиноопасен терен и правилен избор на маршрут. 

Тези обучения имат своята специфика и изискват определени условия, поради 

което е удачно да се провеждат на точно определени места. Те се характеризират със 

специфични снежни и теренни условия и възможност за сравнително лесен и бърз 

достъп. 

Обученията за работа с лавинни уреди, лопати и сонди обикновено се провеждат в 

близост до х. „Алеко“ - на поляната до долната станция на ски влек „Алеко“ („Спас“); в 

основата на последната стръмна част на ски писта „Алеко“; в близост до козирката 

западно от ски влек „Платото“; западно от вр. Малък резен в малка падинка известна 

сред скиорите като „Вододайна 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 Д ПП 

„Витоша“. 

 

 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм) 

В исторически аспект, безмоторното летене в парка се практикува вече над 30 г., 

като интереса през последното десетилетие се увеличава. 

 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. 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. 

 Делтапланеризмът е една от най-старите форми на безмоторно летене, в който се 

пилотира лек, безмоторен летателен апарат, наричан делтапланер. 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.  

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 северен и североизточен вятър, които са 

сравнително редки посоки на вятъра за Витоша. 

Най-често използваните места за кацане в момента са районите на местностите: 

- „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. 
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 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 гр. 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. 

Разработената „Концепция за развитие на безмоторното летене (парапланеризъм и 

делтапланеризъм) в ПП „Витоша”, 2014 г. по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-

98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша” е предпоставка за 

изграждане на подходящи летателни зони в ПП. 

 

 Конен туризъм 

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“ 
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(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.  

Конни маршрути: 

 с. Боснек – з. Смильо – с. Чуйпетлово - с. Боснек (през Петрус); 

 с. Боснек - м. „Живата вода“ – з. Меча чешма - с. Чуйпетлово - с. Боснек; 

 с. Кладница - Тихия кът; 

 с. Кладница - м. „Живата вода“ - с. Боснек; 

 с. Чуйпетлово – с. Ярлово – в.з. Ярема; 

 с. Владая – Тихия кът. 

  

 Планински велотуризъм 

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. 

 

 Видове планинско колоездене: 

Дисциплини: 

- „крос-кънтри”; 

- спускане; 

- „ендуро”.  

Целеви групи: 

- начинаещи; 

- средно напреднали; 

- напреднали; 

- професионалисти; 

- семейства. 

 

Таблица №84: Трасета за планински велотуризъм 

 

№ 
Тип Наименование на маршрут 

Дължина     

/км/ 

Денивел

ация      

/м/ 

Времет

раене            

/ч/ 

Ниво на 

техническ

а трудност 

Ниво на 

физическо 

натоварване 

Цвят на 

маркировка

та 

1 

Т
р

а
се

 з
а

 К
р

о
с
-к

ъ
н

т
р

и
 

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 
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№ 
Тип Наименование на маршрут 

Дължина     

/км/ 

Денивел

ация      

/м/ 

Времет

раене            

/ч/ 

Ниво на 

техническ

а трудност 

Ниво на 

физическо 

натоварване 

Цвят на 

маркировка

та 

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
р

а
се

 з
а

 

сп
у

ск
а

н
е
  Симеоново 4 390 0,3 средно средно син 

9 Копитото 4 475 0,2 средно средно син 

10 Голи Връх 3 350 0,1-0,2 високо високо червен 

11 Драгалевци 2,5 470 0,1-0,3 високо високо червен 

12 Бай Кръстьо  2 400 0,1-0,4 високо високо червен 

Източник на информация: ДПП „Витоша“ и Данни от проучвания за План‘2, ладш. арх. Пламен Ненов 

 

София - Европейска столица на спорта за 2018 г. В тази връзка е разработен 

Проект "Трасе за планинско колоездене - Витошко лале" (1,8 км.) със съответните 

обосновки към него. Това трасе има за цел създаване на алтернативен център за 

развлечения и активен живот. Природните дадености на зоната около ски писта 

"Витошко лале" дават възможността за създаване на атрактивни спортни съоръжения, 

които да привлекат повече туристи не само от България, но и от Европа и света, без това 

да нарушава природния комплекс. Трасето може да се използва за кръгове от национални 

и международни състезания, съответно и като генератор на приходи и реклама.  

Засилен интерес има към трасето от Копитото до Голи връх. Трасето преминава по 

част от трасето на туристическия маршрут от Копитото до Момина скала и от там по част 

от трасето на туристическия маршрут с жълта маркировка (Княжево - Златните мостове 

- Платото - х. Алеко - ВУСБ “Проф. Ив. Стайков”) в участъка до „Голи връх“. Той прави 

връзка между маршрутите и е подходящ за типа „Споделен“, със съответната 

информационна обезпеченост и изисквания. 

 

 Спелеология, спелеотуризъм 
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. 
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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 входните им части са много тесни и трудни. Липсват огромни зали в 

близост до повърхността. 

 

 Таблица №85: Списък на 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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

 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 
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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, палаткуване, 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. 

 

1.16.7.6. Актуални тенденции в развитието на туризма на национално, регионално 

и местно ниво 

 

Стратегии, програми и планове за развитие на туризма. 

 Стратегически документи на национално ниво:  

„Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2030 г.“ 

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

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.“ 
В тази концепция се предлага зона Витоша да разшири предлагания Клъстер „Ски 

туризъм” – включващ изявените ски дестинации – Банско, Смолян, Чепеларе и Боровец. 

Подчертава се и потенциала за съчетаване на природни и културни ценности в 

развитието на разнообразни форми на туризъм, адекватни на средата и на степента на 

защита. НКПР предлага обособяване на територии с концентрация на културни 

ценности, като Витоша попада в „Западно културно пространство“ – включващо 

обобщено темите: „Античност“, „Българско Средновековие 9-14 в.“, „Късно Българско 

Средновековие 17-19 в., „Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, 

„Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, 

„Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в. Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. 

Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“, „Християнско изкуство“, „Природни и 

култови феномени“. 

„Стратегически план за развитието на културния туризъм в България“ 

Практически документът представлява каталогизиране на културните ценности в 

България – а това са повече от 300 археологически обекта, равняващи се на 80% от 

археологическото наследство на страната, и съответно териториално маркетингово 

проучване. Стратегическият план за развитие на културния туризъм в България обръща 

специално внимание на състоянието на инфраструктурата в страната. Съставна част на 

Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България е стратегията за 

локалните системи. Тя трябва да допринесе за подчертаване на идентичността, 

специфичността и богатството на културните, 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 са на първо място 
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развитие на масовия туризъм на база природните дадености и уникалните църкви на 

общината и развитие на пешеходния туризъм като ще бъде изработена карта на община 

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. 

 

 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 Д ПП „Витоша“. Проектите са във фаза 

Технически проект със съответните части, елементи, детайли и обяснителни записки към 

тях. 

- Проект за пешеходен и веломаршрут между с. Боснек и с. Чуйпетлово; 
- Пещера „Духлата“, с. Боснек; 

- Атракции в района на „Кладнишкия“ манастир, землище на с. Студена - пътека 

"Намери себе си"; 

- Атракции в м. „Копитото“; 

- Марочката воденица в с. Чуйпетлово; 
- р. Рударщица, землище на с. Рударци; 

- Благоустрояване на пространството около църква „Св. Петка"- с. Чуйпетлово; 

- Проект за интерпретативен маршрут и кътове в района на с. Ярлово. 

 

Възниква необходимостта от изграждане на туристически заслон, на място на 

съществуващо дървено съоръжение над село Ярлово, по трасето на международния 
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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 
 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“  към т. 1.16.7 е приложена Таблица  

№1.16.7.3.-1: Нагледно представен анализ на дейностите свързани с туризма за периода 2005–2014 г. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.6.1 са изброени подробно реализираните проекти и дейности в Таблица № 

1.6.1: „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“. 

 

 Финансови приходи от дейности свързани с туризма 

Пълна информация за приходите от стопански туризъм и икономически анализ не 

може да бъде представени поради множество нефункциониращи обекти и липсата на 

информация (за собственик или ползвател, финансови постъпления, нощувки, цени и 

пр.). 

 

Таблица №86: Финансови приходи от дейности свързани с туризма на територията на 

ПП „Витоша“ по основни правоползватели 

Година 
ТП ДГС 

"София" (лв.) 

ТП ДЛС 

"Витошко-

Студена" (лв.) 

БТС (лв.) 
"Витоша ски" 

АД (лв.) 
Общо (лв.) 

2005  -  - 117500 1930000 2047500 

2006  -  - 117500 1930000 2047500 

2007  - 192331 117500 1930000 2239831 

2008  - 259202 117500 1930000 2306702 

2009 25780 333889 117500 1930000 2407169 

2010 23740 117984 117500 1930000 2189224 

2011 12948 34250 117500 1930000 2094698 

2012  - 55387 117500 1930000 2102887 

2013  - 79831 117500 1930000 2127331 

2014 2338 73198 117500 1930000 2123036 

2015  - 57160 -  -  -  

Всичко: 64806 1203232 1175000 19300000 21685878 

Източник на информация: Предоставени справки за нуждите на План‘2 от ТП ДГС "София", ТП ДЛС 

"Витошко-Студена", БТС, "Витоша ски" АД. 

Забележки: 

1. Приходите в ТП ДГС „София“ са от отдаване под наем на площи за спортни дейности (на ски 

училища). Считано от Август, 2011 г., се отчитат в ЮЗДП - Благоевград, като само 25% остават на 

разположение в ТП ДГС „София“. Липсват данни за всички години. 

2. Приходите в ТП ДЛС „Витошко-Студена“ са от организиран ловен туризъм, и също от Август, 2011 

г. се отчитат в ЮЗДП - Благоевград. 

3. БТС не води постоянна статистика. Отчита приходи от средногодишни нощувки в хижите, както 

следва: х. „Кумата“ - 350; х. „Еделвайс“ - 750, х. „Алеко“ - 2100, х. „Борова гора“ - 1800, х. 

„Планинарска песен“ - 1900, х. „Планинец“ - 2000, х. „Камен дел“ - 200, х. „Момина скала“ - 300, 
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Средната цена за 1 нощувка варира между 10-15 лв./легло (членовете на БТС ползват 25% отстъпка 

върху цената) или средно 12,5 лв./легло/нощувка. 

4. „Витоша ски“ АД представя осреднени приходи, тъй като в различните години влияят различни 

фактори върху продължителността на сезона. 

 

 Туристическо предлагане (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 Д ПП „Витоша” изработва редица печатни издания 

с различна насоченост и езици.  

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ към т. 1.16.7 е приложена 

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. 

 

1.16.7.7. 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; 
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- 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; 

- 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 
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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 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. 
 

В 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. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6: е включена карта №22: „Карта на туристическите маршрути и обекти“ в М 

1:25 000. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ в ПРИЛОЖЕНИЯ към т. 1.16.7 са 

поместени таблици и снимков материал относно „Съществуващо състояние на възлови места от 

туристическата инфраструктура в ПП „Витоша“. 

 

1.16.7.8. Мониторинг на туристическия поток 

 

Проведеният мониторинг на туристическия поток включва едногодишно 

наблюдение (в периода 14.12.2013 г. - 13.12.2014 г.) на посещенията в ПП „Витоша”, 

както и провеждане на анкета с посетители на парка в различните сезони. Общият брой 

дни на мониторинга е 28 дни. Идентифицирани са 20 основни входни точки на парка, 

както и 6 основни вътрешни пункта, през които са извършвани наблюденията на 

туристопотока и превозните средства (Златните мостове, Момина скала, Ветровала, 

Офелиите, Алеко, Дендрариума и Игликина поляна). 

 

От обобщените данни се вижда, че в рамките на проведения мониторинг в период 

от 1 година (14.12.2013 г. – 13.12.2014 г.) през 20-те основни входни пунктове на 

преброяването паркът е бил посетен общо от близо 460 хил., пешеходци, около 25300 



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 

371 

велосипедисти, 2239 мотористи и близо 210 хил. автомобили. Най-висока е 

посещаемостта през лятото, следвана от зимата и пролетта. 

Таблица №87: Посещаемост на ПП „Витоша“1 
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 

Фигура №65 и Фигура №66 (виж т.1.16.7.1.) илюстрират разпределението на 

туристопотока преминал през основните входни пунктове на ПП „Витоша” и по сезони 

за целия наблюдаван период. Данните показват, че най-натоварените/предпочитани 

изходни места за влизане в парка са: (1) кв. 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). 

По данни от мониторинга близо 60% от туристите/посетителите на парка са го 

посетили в почивните дни – останалите – в делнични дни2 (Фигура №69). 

Фигура№69: Общ брой туристи в ПП „Витоша“ в почивни и работни дни през 

периода  14.12.2013 г. – 13.12.2014 г. 

1
 Източник на информация: 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. 
2

Източник на информация: 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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Таблица №88: Пешеходци преминали през основните входни точки по месеци3 

 

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 

 

                                           
3 Източник на информация: 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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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.  

 

1.16.8.2. Дейности по пренос и снабдяване с вода - В изпълнение на реформите в сектор 

„Водоснабдяване и канализация”  и съгласно Заповед №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. 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 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 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 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена аналитичната част, 

проучвания, изследвания в процеса на разработване на Плана по т.1.16.8. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е включена карта №23: „Карта на местоположението на териториите, 

свързани с минали дейности по рудодобив и управление на минералните ресурси“ в М1:50 000. 
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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 №89: Общ брой нощувки по години 

Година Общ брой нощувки 

2013 2342 

2012 3262 

2011 3199 

2010 2733 
Източник на информация: 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; 

 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 разпостранение.  

 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 
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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 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 
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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; 

•   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 брошури 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 
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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 

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; 
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 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 СВИТЪК 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“.  

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 
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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. 

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) 
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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 №90: 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  

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 
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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 №91: 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-Студена 39.2 14.5 53.7 

Обща площ на прилежащите 

територии 
3487.9 583.2 4071.1 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2. 

 

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.   

 

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.  
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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,  

   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. 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Сборник “Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“, са 

включени подробни данни и представени следните материали: 

1. Списък на отделите от прилежащите на ПП „Витоша“ горски територии с обща площ и запас по землища. 

2. Таблици, както следва:  
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Таблица №1: Разпределението на площта на насажденията от прилежащите на ПП „Витоша“ горски територии 

по видове земи и видове гори; 

Таблица №2: Разпределението на залесената площ на горите от прилежащите на ПП „Витоша“ територии по 

дървесни видове и класове на възраст; 

Таблица №3: Разпределението на запаса с клони на горите от прилежащите на ПП „Витоша“ територии по 

дървесни видове и класове на възраст; 

Таблица №4: Разпределение залесената площ общия дървесен запас с клони и средния прираст по класове на 

възраст; 

Таблица №5: Разпределение на залесената площ на горите от прилежащите на ПП „Витоша“ територии по 

видове насаждения и бонитет; 

Таблица №6: Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч през десетилетието по вид на 

сечта, ха; 

Таблица №7: Размер на ползуването по вид на сечта,  по площ и запас със клони;  

Таблица №8: Реализирано ползване по ДГС/ДЛС спрямо предвиденото; 

Таблица №9: Разпределение на предвидената през деситилетието площ за залесяване  и на необходимия  посадъчен 

материал по дървесни видове; 

Таблица №10: Реализирано залесяване по ДГС/ДЛС спрямо предвиденото. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е включена карта №24: „Карта на ПП с прилежащите територии с фондова и 

административна принадлежност на териториите“ в М 1:50 000. 

 

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 

План‘2 следва да се планират проекти за  екологосъобразно земеделие, както и да се 

определят 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. 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 
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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, 1.18.1-2, 

1.18.1.-3, 1.18.1-4) и непосредствено прилежащите му територии наброява 68 обекта на 

недвижимото културно наследство. От тях: 

38 сгради – къщи, вили, воденици и др.; 

15 църкви/манастири; 

15 археологически обекта. 

Понастоящем с потенциал за социализация и културен туризъм могат да се 

определят най-вече църквите и манастирите, които са известни като част от т.н. 

„Софийска Мала Света гора”, а именно: 

 

1. 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. 
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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, 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 ПП „Витоша“ не са 

правени системни издирвания на археологически обекти. 

Информацията за наличието на археологически обекти на територията Парка има 

важна превантивна роля за ефективното и балансирано опазване на културните и 

природни ценности.  

Необходимо е да се заложи „Програма за ново системно издирване на 

археологически обекти на територията ПП „Витоша”, което ще бъде последвано от 

междуведомствени комисии, съгласно Наредба №Н-12/21.11.2012г. на Министерството 

на културата, с които ще бъдат определени   границите и обхвата на териториите  и 

режимите на опазване на археологическите недвижими културни ценности.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.18.2. Нематериално културно наследство в селищата, прилежащи към ПП 

„Витоша“ 

 

Нематериалното наследство - традиционните обреди и празници, традиционното 

пеене и свирене, традиционното танцуване и детски игри, традиционното разказване, 

занаяти, домашни дейности и поминъци, запазено в селищата от района на ПП „Витоша“, 

произхожда и се пази и предава като жива традиция от една от основните етнографски 

групи в България - шопите. Те се отличават с темпераментни хора, оптимистични песни, 

прочутата "Марковска мелодия", народното двугласно, а в случая на Бистрица и 

тригласно пеене. Поради ранната за България урбанизация на района днес почти нищо 

не е оцеляло от старите занаяти - каменарство,  коларо-железарство, тухларство, 

въжарство и др. Нематериалното наследство е наистина живо и все още уловимо в 

областта на традиционните обреди и празници, пеенето и танцуването.  

Макар опазването и съхранението му да не е сред първостепенните задачи на 

Дирекцията на ПП „Витоша“, направеното в тази посока през последните десет 

години бележи напредък. По повод честването на 80-годишния юбилей на парка 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към т.1.18.1. са включени  Приложения 1.18.1-1, 1.18.1-2, 1.18.1.-3, 1.18.1-4, 1.18.1-

5). 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена аналитичната част, 

проучвания, изследвания в процеса на разработване на Плана по т.1.18.1. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е  включена карта №22: „Карта на туристическите маршрути и обекти“ М 

1 : 25 000, като се включат обекти свързани с туризма(места за краткотраен, дълготраен отдих и 

недвижими културни ценности -  археологическите обекти, църквите и манастирите, с потенциал за 

социализация) и опасни за туризма територии. 
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действащите читалища в принадлежащите към него селища се включват най-активно 

в празниците. С дългогодишна традиция на добро сътрудничество с дирекцията на 

парка са и фолклорен фестивал "Витоша", съборът "Арт мастърс" и др.   Като 

постижение следва да се отбележи проектът "Виртуален музей" на музеите в Перник 

и Ниш, осъществен по Програмата за трансгранично сътрудничество с Република 

Сърбия, в резултат на който е осъществено дигитализиране с 3D на част от 

етнографските колекции на двата музея.  

Сред реализираните проекти, свързани с опазването на нематериалното 

културно наследство, е и  Детският екостационар "Белите брези", изграден по проект 

"Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в 

България", финансиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и изпълнен в партньорство с Norwegian Crafts Development.  

Сред постиженията на първо място обаче трябва да се отбележи включването през 

2005 г. на групата "Бистришките баби" в Списъка на шедьоврите на световното 

нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, а след това и в националната 

предстaвителна листа "Живи човешки съкровища". Групата "Старите песни на село 

Кладница, Пернишко” (Шопско-граовски изпълнителски стил) - Многогласно женско 

фолклорно пеене от НЧ „Пробуда"  с. Кладница" пък бе номинацията на област Перник 

за Националната листа през 2014 г.  

В рамките на 2015 г. за вписване в списъка на ЮНЕСКО са предложени и 

кандидатстват обичаят "Сурва", практикуван в група пернишки села, както и обичаят 

"Баба Марта" (съвместно с Румъния, Молдова и Македония), като и в този случай 

българските колективи, носители на традицията, са базирани в селища, които не са част 

от прилежащите към зоната на парка, но са близо до нея - Народно читалище "Бачо 

Киро", София и Народно читалище "П.К. Яворов", с. Мещица, Пернишко.  

Както почти навсякъде у нас и в района на ПП „Витоша“ сред основните носители 

и пазители на нематериалното културно наследство се очертават читалищата. Различни 

певчески, танцови и други формации, създадени към тях, спомагат за опазването на 

традициите и обичаите в региона около парка. В 12 от 13-те принадлежащи към парка 

селища има функциониращи читалища – с. Ярлово, с. Железница, с. Бистрица, кв. 

Симеоново, кв. Драгалевци, кв. Бояна, кв. Княжево, с. Владая, с. Мърчаево, с. Рударци, 

с. Кладница, с. Боснек.Сред тях като носители на автентичния фолкор със сериозни 

постижения се открояват читалищата в Бистрица, Железница, Кладница, Владая, 

Симеоново. Очертава се и друга група читалища, които функционират в по-

урбанизирана среда и които по-скоро се проявават като ревитализатори на 

нематериалното културно наследство – Княжево, Драгалевци, Бояна. 

 

Таблица №92:   

Фолклорни състави и групи от читалища на селища, попадащи в прилежащите 

територии на ПП „Витоша“ 

Читалище 
Певчески 
групи 

Танцови 
групи 

Инструментални 
групи 

Други 

и състави 

"Св. св. Кирил и Методий" 
1 - - - 

с. Ярлово 

"Пробуда"  
2 3 1 - 

С. Железница 

"Св. Цар Борис I"  
3 3 1 - 

с. Бистрица 

"Св. св. Кирил и Методий"  
- 1 - - 

Кв. Драгалевци 

http://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Читалище 
Певчески 
групи 

Танцови 
групи 

Инструментални 
групи 

Други 

и състави 

"Виделина"  
1 2 - - 

кв. Бояна 

"Братя Миладинови"  
- 1 - - 

Кв. Княжево 

"Отец Паисий"  
2 2 - - 

кв. Симеоново 

"Светлина"  
1 2 - 

1 детска 
фолклорна 
група 

с. Владая 

"Светлина"  
- 1 - 

1 клуб за 
автентичен 
фолклор 

С. Мърчаево 

"Пробуда"  
2 3 1 

1 детска група 
за словесен 
фолклор и игри 

с. Кладница 

"Св. Климент Охридски"  
2 - - - 

с. Рударци 

"Трудолюбие"  
1 - - 

1 група за 
обичаи с. Боснек 

Всичко 15 18 3 4 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2, ист. Кета Мирчева 

 

За представянето на нематериалното културно наследство пред по-широка публика 

допринасят и фестивалите на традиционен песенен, танцов и обреден фолклор (Фестивал 

"Витошки напеви", Кладница; Фолклорен любителски фестивал на хорото, кв. Бояна; 

НФ"На семейната приественост в областта на фолклора" с.Владая; Международен 

детски фолклорен фестивал, София; Събор “АРТ МАСТЪРС”, хижа „Звездица“; 

Международен фолклорен фестивал “Витоша”; Международният фестивал на 

маскарадните игри „Сурва“, Перник), организирани в селищата около или на 

територията на парка. Трябва да се отбележи обаче, че те често страдат от несигурност 

поради проблеми с финансирането, а понякога и поради липса на достатъчно разбиране 

към значимостта им. Така например фестивалът „На семейната приемственост в областта 

на фолклора“ в  с. Владая не се провежда последните години поради липса на база заради 

сериозните повреди, нанесени от земетресението през 2013 г. на сградата на читалището.  

Живата традиция обаче съществува най-вече в традиционните празници, които 

продължават да се отбелязват в принадлежащите към парка селища. Сред тях могат да 

се откроят няколко групи. 

Храмовите празници на църквите и манастирите, които се отличават освен с 

обединяващите ги тържествени църковни служби, курбани и поклонения, така и със свои 

специфики, които са резултат както на дългата традиция в провеждането им, така и на 

възраждането и приспособяването им към променения социален контекст. Така 

например, Успение Богородично,  15 август е събор на с. Владая, който се чества на 

"Митрово църквище", мястото, където днес се изгражда новата църква в началото на 

селото, също посветена на Успение Богородично. До 40-те години на 20 век в паметта на 

владайци мястото се свързва с камък, осветен от присъствието на св. Иван Рилски, който 

живял там според местната легенда. Всяка година на Голяма Богородица - според друга 

легенда - при камъка на св. Иван се явявал елен, който да заколят и принесат курбан. 

Днес паметта за камъка, край който е 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 

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
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се от дългите празници, обикновено отсъстват на Великден. Храмовият празник на 

църквата "Св. Илия" в Княжево също е претърпял значителни трансформации, като днес 

завършва и с кулинарна изложба на прочутите княжевски гювечи. 

Все още е жива традицията и за отбелязване на някои от традиционните 

празници като Коледуване , Лазаруване, Сирни заговезни (Поклади) и др. , както и 

традицията на селските събори в принадлежащите селища на юг от парка . Те също 

търпят промени, отразяващи нови социални реалности. Например, празникът 

Богоявление (Йордановден), 6 януари  се отбелязва с водосвет и изваждане на кръстта 

от водата на реката под манастира "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", 

разположен на около 1 км североизточно от с. Кладница. До 2011 г. по стара традиция 

мъжете са наддавали на търг за откупуване на честта да извадят кръстта от реката. 

Днес наддаването не се практикува, а кумът (мъжът, който ще извади кръстта) се 

избира от местната общност.  Празникът завършва с курбан в трапезарията на 

манастира. 

 
Таблица №93: Традиционни празници в селища, попадащи в прилежащите територии на 

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  

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2, ист. Кета Мирчева 

 

Макар нематериалното културно наследство в селищата от прилежащите 

територии на парка да гравитира към общи корени, свързани с шопската традиция, все 

още могат да се открият следи и от празниците и традициите и на други предимно 

конфесионално различаващи се групи, обитавали района.  

В миналото на 2 август (Илинден по стар стил) следобед обект на поклонение от 

мюсюлмани и християни, но най-вече сред софийските роми е било тюрбето 

(гробницата) на Бали Ефенди, член на ислямския халветийски орден. Тюрбето, 

единствената оцеляла част от религиозния комлекс, намиращ се на мястото на днешната 

църква "Св. Илия" в кв. Княжево, е реставрирано и поддържано в много добро състояние. 

На  Илинден, 2 август, стотици роми от София са се събирали за целодневен пикник на 

поляната край тюрбето, за да отдадат почит на „Али Баба“ (както ромите наричат Бали 

Ефенди). Вярвало се, че „Али Баба“ сбъдва желания – необходимо е човек да върже 

цветен конец, най-често червен, или панделка на металната решетка на гробницата, да 
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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.  

Някои казуси, свързани с нематериалното културно наследство - като 

практикуването на каменоделството и каменарството, биха могли да бъдат 

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. 
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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. 

 

 

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, 

Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и 

метаморфни скали, Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на 

интрузивни скали, Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на 

вулкански скали, Група ландшафти на високопланинските формации от единични 

дървета, клекове и храсталаци на интрузивни скали, Група ландшафти на 

високопланинските субалпийски ливади и храсти на интрузивни скали, Група 

ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали и Група 

ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф.  

Мащабът, в който са разработени регионалното и типологичното ландшафтно 

райониране на България е 1:400 000. 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. 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 на ниво вид 

ландшафт – горски, ливаден, аквален, скален, аграрен и антропогенен ландшафт. 

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. В рамките на получените видове 

ландшафт, се отделят по-малки ландшафни единици – подвидове ландшафт – 

относително хомогенни по състав ландшафтни единици, по морфологична структура, 

имат общ произход, функциониране и еволюция. 
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Таблица №94: 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 

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 

Източник на информация: Данни от проучвания за План‘2, доц. д-р Диана Каратотева 

 

Вид ландшафт горски. Физиономичен компонент в този ландшафт е горско-

дървесната растителност. 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 м н.в. Вертикалната му структура е изградена от следните скални 

видове – филит, сиенит, конгломерат и др. 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 м 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 подвид ландшафт шир. високостъблен. 

Подвид ландшафт горски иглолистен с естествен произход - Вертикалната 

им структура се характеризира с наличието на същите скали като при ландшафт 

широколистен и развити върху тях кафява горска и тъмноцветна горска почва. Тук 

физиономичните характеристики се определят от участието на чист или смесени 

насаждения на об. смърч, бял бор, бяла мура и черен бор.  
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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.  

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. 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: подвид ландшафт на високопланински пасища (представляват 

открити тревни пространства с вторичен произход) и подвид ландшафт ливаден 

(Формира сe от поляни и просеки в средния планински и високопланинския пояси, до 

2200 м н. в.). 

На територията на ПП „Витоша“ се образуват специфични торфенищни 

ландшафти. Физиономичен белег за тези ландшафти са ливадните тревни съобщества, 

мъхове и водорасли. Заемат  пояса около 1800 м н.в. На места се срещат единични 

храстови съобщества от високопланински върби, хвойна и по-рядко боровинки. В 

структурата му участват торфено-блатни и планинско-ливадни почви, развити върху 

моноцити и левкомоноцити.  В акумулативните форми на релефа с  условия за 

преовлажняване е формиран мощен торфен хоризонт, който е специфично образувание 

за торфените почви. В него се съхранява голямо количество органична маса, богата на 

хранителни вещества, които се освобождават бавно във времето и служат за хранителна 

база на блатната растителност.  Процесите на разлагане са забавени, а тези на акумулация 

имат превес над тях. По този начин кръговратът на веществата в ландшафта се извършва 

бавно и най-характерният му белег е натрупването на полуразложена органична маса, 

която създава много специфичен вертикален строеж във вертикалната структура на 

ландшафта. Опазването на този строеж е от съществено значение, предвид на това, че 

торфеният хоризонт е депо на голямо количество органичен въглерод, чийто кръговрат, 

респ.  освобождаване в атмосферата е силно забавено и потенциалният му принос към 

парниковия ефект е незначителен.  

Вид ландшафт аквален. Водещ и физиономичен компонент в ландшафт 

аквален са повърхностните води. От разновидностите на ландшафт аквален, на 

територията на ПП „Витоша“ се срещат: подвид ландшафт аквален езерен (естествени 

езера и микроязовир) и подвид ландшафт аквален блатен (мочурищата от територията 

на ПП „Витоша“). 

Подвид аквален речен го няма, защото го няма и в базата данни 

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. Тяхната специфична форма и 

облик са продукт от взаимодействието между ендогенни и екзогенни природни сили.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), 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 



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 

394 

доломит) и подвид ландшафт скален метаморфен силикатен (в структурата му участват 

амфиболитови шисти и гнайси). 

Вид ландшафт аграрен. На територията на ПП „Витоша“ се среща 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 м 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(заслони, хижи, хотели, бунгала, дворни места, туристическите 

центрове, с. Чуйпетлово, вилни образувания и др.), Подви ландшафт антропогенен 

комуникационен (различни категории пътища, както и електропроводи, паркинги, ски 

писти и влекове) и Подвид ландшафт антропогенен индустриален (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 структура. 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 
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използват нормите и стандартите за съдържанието на вредни и токсични вещества в 

компонентите почви, води и въздух. 

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. 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 в резултат на екстремни природни явления. 

Ландшафт ливаден. Високопланинските пасища и поляни осигуряват плавен 

преход между клековите храсталаци и първичните скални ландшафти. През топлото 

полугодие повишават особено силно естетическите качества на субалпийския и 

алпийския подпояси с богатия флористичен състав. Създават усещане за непокътнатост 

и хармония на природата. Високопланинските ливади и пасища осигуряват перспективи 

към близки и далечни панорами от територията на ПП „Витоша“, както и към Столицата 

и Рила планина. 

Ландшафт скален. Ландшафт скален от територията на ПП „Витоша“ образува 

твърде интересни скални форми, които имат висока естетическа стойност – скалните 

реки. Със своята сезонна динамика скалните ландшафти повишат естетическото 

възприемане на парковата територия като цяло. През зимните месеци снежната покривка 

по покрива първичните скални ландшафти и омекотява визуалното възприемане на 
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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, ерозия на 

почвата, минна дейност 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 опасност 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. 

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 

изследвания могат да се оптимизират сега съществуващи маршрути, погледни места, 

места за отдих на открито и др., както и да се предложат нови такива. 

 Съвместно с ДППВ са определени характерни погледни места, които са отразени в 

карта №22 „Карта на туристическите маршрути и обекти“ М 1 : 25 000.  

 

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. 

 
В План‘2 е включено Приложение – 5: „Карта на типовете ландшафти, с разпространението на 

основните типове ландшафти в ПП“ в М 1:100 000 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №5:  Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена аналитичната част, 

проучвания, изследвания в процеса на разработване на Плана по т.1.19. 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е включена карта №25: „Карта на типовете ландшафти, с 

разпространението на основните типове ландшафти в ПП“ 

 

 
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. 

Средните годишни концентрации на серен диоксид за за периода 2009-2013 г. 

варират от 5,9 g/m3 до 9,3g/m3. Установените средни годишни концентрации са 

значително по-ниски от допустимата норма за опазване на природни екосистеми.  

Годишните концентрации на NO2 на „Копитото”, в периода 2009 - 2013 г. са в 

границите от 2,86 µg/m3 до 5,19 µg/m3. 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).  

В района на Копитото установените концентрации на въглероден оксид и бензен са 

многократно по-ниски от допустимата норма.   

На „Копитото“ максималната измерена 1 – часова концентрация на озон достига 

267 µg/m3, през 2011 г. За района се установява и по-често превишаване на 

краткосрочната целена 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. 

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. 

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. 

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). 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.  

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 
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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 

автомобилните пътища. 

 

1.20.2. Повърхностни и подземни води  

 

Водните 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.  

В резултат от потреблението на вода за питейно-битови нужди от 

функциониращите обекти се генерират и отпадъчни води. 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; 

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 ПП 

„Витоша“ няма изградена канализация и пречиствателни съоръжения. 
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В някои от селищата, разположени в подножието на Витоша (с. Владая, с. 

Мърчаево, с. Рударци, с. Кладница, с. Ярлово, с. Железница и с. Бистрица, с. Боснек), 

както и в с. Чуйпетлово, попадащо изцяло в границите на парка, няма изградена 

канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни води. 

Извършени са теренно-проучвателни  работи върху 14 водни тела, категория 

„реки“, 2 водни тела, категория „езера“ и 6 карстови извора. От определените 

хидрохимични показатели се установява, че по преобладаващата част от определените 

показатели всички изследвани водни тела по пресечните точки с границите на парка, са 

в отлично състояние.  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. 

 

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.  

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). 

Данните от химичните анализи на почви от ПП „Витоша“ не показват замърсяване 

с тежки метали и металоиди. 
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 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 е в сила 

от юли 2012 г.  и 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).  

Количествата на отпадъците са определени при 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 е запълнен в максимална 

степен. Данните показват, че общото количество генерирани отпадъци би следвало да е 

1104 т/год.  при максимална заетост на базите, като не са включени обектите, които не 

работят. 

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. Не е известно как се третират отпадъците от инсталациите на 

твърдо гориво. По данни от проведения мониторинг на туристическия поток, за 

последните 4 години на територията на парка са отчетени от 2342 до 3262 броя нощувки 

годишно, на базата на които са определени количествата отпадъци. 

Получените данни, показват, че реално количеството на отпадъците са по-малко от 

1104 т/год.  тъй като годишната заетост на базите и хотелите е значително 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). 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 ползватели/собственици, 

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; 
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1.20.5. Нарушени площи 
 

На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на  

ерозираност  върху обща площ 202.0 hа. По степени на ерозираност площтта се 

разпределя по следния начин: 

 0 степен  –   99,07%; 

 I степен   –   0.40 %; 

 II степен  –  0.11 %; 

 III степен – 0.39%; 

 IV степен – 0,03 %; 

 V степен  –   0.0 

Терените с ерозия по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са 

представени на Картата на почвите в М 1:25 000.  

През периода 1950-1970г. са изградени технико-укрепителни съоръжения на някои 

от реките.  Състоянието на голяма част 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, 

Бараж 4 на р. Матница, Бараж2 на р. Жедна, Бараж1 на дол Веселиновете, Бараж2 на дол 

Веселиновете, Бараж1 на р. Палакария.  

Другите баражи са в по-добро състояние. При някои  се е появила растителност 

около венеца на преливника (Бараж1 на р. Жедна, Бараж2 на Въшивски дол), като в някои 

случаи е започнала да го разрушава (Бараж1 на Въшивски дол). При други има паднала 

дървесна маса. Контрабараж1 на Бараж 1 на Въшивски дол също не е в добро състояние. 

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 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. Нарушените площи от 

дейността на кариерите възлизат 90,99 ha, от които 37,04 ha горска територия. 
 

1.20.6. Електромагнитни лъчения 
 

Новите технологии, улесняващи живота, са свързани с емисии на различни по 

честоти и интензитет 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 гр. 

София и гр.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.  
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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“. За реалните условия на Копитото лъчът е още по-тесен.  
 

Фигура №70: Вертикална диаграма за разпределението на електромагнитното поле от 

8-етажна антена 

 
Източник на информация: Каталог на фирма Kathrein – Германия. 

 

Напълно аналогично е и положението с излъчването 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 м. „Копитото“ има и множество радио-релейни антени с посоки в целия сектор 

към Софийско поле, гр.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 
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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 

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 РРТС 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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ПЪРВА ОЦЕНКА 

 

Цел на Първа оценка от План‘2 е на базата на събраната актуална информация и данни 

за абиотичните и биотичните елементи и социално-икономическата 

характеристика да оцени абиотичните фактори, влияещи върху видовете екосистеми, 

местообитания, съобщества и видове от флората и фауната, оценка на културните и 

социално-икономическите аспекти на средата на обекта и неговите прилежащи 

територии.  

Изборът на абиотичните и биотичните елементи се базира на тяхната световна, 

европейска или национална значимост, степен на влияние на абиотичните фактори и 

необходимостта от дългосрочно опазване в съответствие с тяхното екологично 

състояние. Оценката включва преглед на описаната информация и нейното оценяване 

по еднакви показатели и критерии за екологичните фактори (за т.1.21.) и по други 

критерии за културните и социално-икономически дадености (за т.1.22).  

За екологичната оценка са възприети степени „ниска“, „средна“, „висока“ и 

значение „национално“, „европейско“, „световно“. Оценките са направени отделно 

за ПП „Витоша“, ПЗ Пещерата „Духлата“ и Прилежащите територии, съобразно 

действащите режими в тях. 

Мерките и препоръките се представят с оглед избягване на възможното негативно 

въздействие върху природния комплекс на ПП „Витоша“. 

 

1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

За Екологичната оценка критериите са: Уязвимост, Рядкост, Естественост, 

Типичност, Размери, Биологично разнообразие и Стабилност и нестабилност 

представени в таблици: 1.21.1. Уязвимост; 1.21.2. Рядкост, 1.21.3.Естественост, 

1.21.4. Типичност, 1.21.5. Размери, 1.21.6. Биологично разнообразие и 1.21.7. 

Стабилност и нестабилност 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е представена в табличен вид т.1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 

 

Тази оценка определя заначението на  характеристики със социално-икономически и 

културен аспект. Чрез основни показатели посочени в Заданието се оценява: 

1.22.1.Урбанизирана среда:  

1.22.1.1. Оценка на застроените територии; 1.22.1.2. Оценка на техническата 

инфраструктура; 1.22.1.3. Културно наследство 1.22.1.4. Оценка на санитарно-

хигиенните условия  

1.22.2. Социално-икономически условия 

1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност 

1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 

- Ползване на горите 

- Оценка на ползването на лечебни растения и др.недървесни продукти 

- Социално-икономическите условия в общините около парка 

1.22.3. Собственост 

1.22.4. Управление 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е представена в табличен вид т.1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 
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1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

 

ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

БИОЛОГИЧНО И ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИ 

Нисши растения:                     

 
Водорасли: 

      +++ 
Високо разнообразие на водорасловите съобщества. Наличие на 
редки и потенциално нови таксони. 

Положителни  

a.  
b. Лишеи: 

      +++ Запазване на богатото разнообразие от лишеи 
Няма данни за отчитане на 

тенденции 

Гъби:  

c.        +++ 

Установено е богато видово разнообразие на макромицетите, в 
това число на консервационно значими и редки на континентално 
ниво видове. 
Това прави много висока потенциалната стойност на цялата 
паркова територия по отношение на гъбите. 

     Положителни/ 
Въвеждане на норми и 
режими, и контрол на 
събирането на ядливи гъби. В 
противен случай тенденциите 
за запазване на гъбното 
разнообразие и ресурси в 
парка не са добри. 

Висша флора:  

d. Мъхове      +++ 
Паркът има голямо значение за опазване на мъховата флора, както 
по отношение на видово разнообразие, така и по отношение 
опазване на голям брой консервационно значими видове мъхове 

Няма промени 

e. Висши растения      +++ 

В ПП „Витоша” се опазват почти половината от висшите растения 
от флората на България, много от които с голямо консервационно 
значение, а някои се срещат в България само на територията на 
Парка, което  прави уникални за страната местообитанията им 

Положителни/Мерки за 
опазване на  висшата флора. 
Има много отрицателни 
въздействия от антропогенен и 
природен характер, които с 
времето вероятно ще се 
засилват. 

Фауна 

f. Безгръбначни животни       ++ Голямото видово разнообразие на безгръбначната фауна 
Няма достатъчно данни за 
отчитане на 
тенденции/Засилване на 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  

за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

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

 

  

 
 

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 

406 

ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

проучването на видовия 
състав на безгръбначната 
фауна. 

g. Риби     +++ 
Запазване на автохтонни популации на видове риби и техните 
местообитания 

Положителни/Намаляване и 
спиране на зарибяванията с 
интродуцирани видове за 
запазване на автохтонните 
видове риби, в по-голямата си 
част защитени по национални 
и международни 
законодателни документи 

Земноводни и влечуги      ++ 
25-те вида, срещащи се в границите на парка, са силно уязвими 
поради ограниченото си разпространение и малочислени 
популации 

Положителни/ 
Опазване на местообитанията 
на  видовете 

Птици      +++ 

Установени на Витоша са 237 вида птици (58% от установените в 
България 409 вида птици), от които 120 гнездящи (42% от 
гнездовата орнитофауна в България). От гнездящите птици 53 
вида са прелетни и 67 са постоянни. Мигриращи  (преминаващи) 
са 164 вида (80 вида от тях се срещат само по време на миграция, 
117 вида са зимуващи и 5 вида са скитащи). 

Няма данни за отчитане на 
тенденции/Вероятно 
нарастване на видовия състав 
с  нови видове 

Бозайници      +++ 

На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 56 вида 
бозайници,  което съставлява 59 %  от цялата сухоземна бозайна 
фауна в България. На територията на парка са регистрирани 18 
вида прилепи, което представлява 62% от прилепната фауна в 
страната,   22 вида дребни бозайници, които съставляват 51,5 % 
от дребната бозайна фауна на България и 16 вида едри бозайници 
от 2 разреда (Разред Хищници (Carnivora), Разред Чифтокопитни 
(Arthiodactyla),  които съставляват  83 % от едрата бозайна фауна 
на България. 

     Положителни 

Ландшафтно разнообразие 

      ++ 

ПП включва разнообразие от ландшафти и впечатляващи гледки 
към каменните реки и субалпийската част на планината. 
Високопланинските пасища и поляни осигуряват плавен преход 
между клековите храсталаци и първичните скални ландшафти, 
освен това те осигуряват перспективи към близки и далечни 
панорами от територията на ПП „Витоша“, както и към Столицата 

Загуба на горски смърчов  
ландшафт/ 
Антропогенните ландшафти 
се нуждаят от комплексни 
мерки по възстановяване и 
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ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

и Рила планина. Торфенищните ландшафти на територията на ПП 
Витоша представляват уникален за страната ландшафт, като 
изпълняват едновременно природоохранни и средообразуващи 
функции. Торфището, в съчетание с единично разпръснати 
храстови съобщества на хвойна и високопланински върби 
притежава високи естетически качества. 

устройство с елементи на 
благоустрояване. 

Ресурси 

Дървесни        ++ 

В периода 2005-2014, съгласно действащите горскостопански 
планове на ТП ДГС София и ДЛС Витошко е ползвана дървесина 
в размери по видове сечи, както следва: от възобновителни сечи - 
15098 куб.м (55% от предвиденото по ГСПл), от отгледни сечи – 
87093 куб.м (65%),  от санитарни сечи – 68335 куб.м (381%) и от 
технически сечи – 4954 куб.(0), или общо 175480 куб.м (98%). 
Преизпълнението на санитарните сечи, дължащо  се основно на 
влошено санитарно състояние и каламитети, както и на пожарите 
в парка, показва също така, че не е усвоено планирано ползване 
от отгледни сечи в размер кръгло на 47000 куб.м и от 
възобновителни сечи в размер на 13000 куб.м., или общо в размер 
на 60000 куб.м. 
С добитата дървесина, основно под формата на дърва за огрев, се 
снабдява местното население от населените места по 
периферията на парка. По- малки количества се ползват за 
занаятчийски нужди и като строителна дървесина от местния 
бизнес (общо около 25 % от добива). 

Стабилен, устойчив размер на 
ползването на дървесина 
съобразно предвижданията на 
ГС планове. 
 
Прилагане на своевременни 
биологически и лесовъдски 
мерки за борба с вредители по 
горскодървесната 
растителност /Tipographus/.  

Недървесни продукти        ++ 
Потенциал за ползване за лични нужди на лечебни растения, 
горски плодове, гъби, охльови, паша на домашни животни, сено. 

Няма данни за отчитане на 
тенденции/Мерки за 
ограничено и нормативно 
ползване. 

Водни ресурси       +++ 

Водните ресурси на Витоша са значимо природно богатство. 
Витошките води са донор на водоснабдителните системи на 
населените места от Софийска община и община Перник. 
Допълнени от водите на Рила планина, те се използват комплексно 
за водоснабдяване и енергопроизводство. 
Относно речния отток - от 2005 г. започва нова фаза с повишена 
водност, която продължава до края на изследвания период 2010 
г.; 

Положителна/ 
Мерките с План‘2 следва да се 
насочат към опазване 
количеството и чистотата на 
водните ресурси. 
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ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

Човешката дейност не се е отразила забележимо върху 
естествените водни ресурси на Витоша, които ( Д. Мандаджиев), 
е в рамките на точността, с която се определя оттока, т.е. до 10%, 
и в момента на изследването са в размер, какъвто е бил през 
1935г., от когато има данни; 
Експлоатационните водни ресурси (307,8 l/s) сравнени с тези за 
общата настояща експлоатация (около 45,0 l/s), показва, че 
подземните води на територията на ПП „Витоша” не са 
застрашени от свръх експлоатация. Около водовземните 
съоръжения има изградени санитарно -охранителни зони (СОЗ) с 
обща площ възлизаща на 1 590 799 m2 (по данни за 27 водовземни 
съоръжения); 

ФЕНОМЕНИ В ЛАНДШАФТНО И ГЕОМОРФОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ 

Геологичното наследство на 
ПП„Витоша“ с потенциална 
стойност за включване в 
европейската и световна мрежа 
на геопарковете  (GEOPARKS) 
към ЮНЕСКО- ООН 

     +++ 

Каменни реки,  пещери (най-дългата в България 18 200 m 
картирани до момента), торфища, Витоша е единствената 
куполна планина в България. Богата е на редки минерали, като 
турмалин, ахат, аметист, опушен кварц, десмин, титанит, 
гросулар и др 

     Положителни 

МЯСТО НА ОБЕКТА В ЕКОЛОГИЧНИТЕ МРЕЖИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА 

Съгласно ЗБР територията на 
Природен парк „Витоша“ е 
съществен елемент от 
Националната и Европейска 
екологична мрежа Натура 2000. 
Площта на ПП се припокрива от 
защитена зона с 
идентификационен код 
BG0000113 „Витоша“ от мрежата 
обекти  Натура 2000  

     +++ Обект с национална и международна значимост 
Положителни/ 
Мерки за опазване и строг 
контрол 

ТЕРИТОРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ С ЕВРОПЕЙСКО И СВЕТОВНО  КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

Значимо биологично 
разнообразие: природни 
местообитания, растителни 
съобщества, видове от флората и 

      +++ 

32 вида природни местообитани с национално и европейско 
значение. Местообитания на  видове от флората и фауната с 
консервационно значение включени в национални, европейски и 
международни списъци и директиви. 

Положителни/ 
Мерки за опазване на видове и 
местообитания 
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ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

фауната с консервационно 
значение. 
 
 

ОБЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

Качествата и значението на  
ПП „Витоша“ като изключителна 
природна даденост, функциите  
на  Парка като обект за 
провеждане на научни 
изследвания и образователни 
екологични програми за 
различни възрастови групи, 
определят   избор на теми и 
дейности свързани с дългосрочен 
ефект върху опазването на 
парковата територия, нейното 
биологично и ландшафтно 
разнообразие. 

 
     +++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДПП „Витоша“ развива потенциала на парковата територия за 
образователни и научно-изследователски дейности. 
Реализираните проекти и дейности приобщават широк спектър от 
участници – експерти от практиката, научните сфери и 
подрастващи. В отговор на нарастващият интерес ДПП запознава 
обществеността с целите на проучванията и изследванията, които 
се провеждат на различните обекти на територията на парка. 

Положителни/ 
Разширяване на дейностите 
свързани  
с образователни  и научни 
изследвания и комплексен 
мониторинг. Разработване на 
нови информационни и 
образователни материали. 

ЕМОЦИОНАЛНО ЗНАЧИМ ОБЕКТ, СВЪРЗАН С ГР.СОФИЯ И РЕГИОНА  

София-столица на България, град 
със стара история е неразривно 
свързан с прекрасния фон на 
планината.  

      +++ 

Витоша е винаги много различна - обляна от слънце, потънала в 
облаци и мъгла, тя е „като теменужен остров в лунносребърни 
води“ – обект на вдъхновение, място за отдих и спорт на 
столичани и на населението от близките селища. Всеки 
столичанин задължително показва на своите гости планината, 
която впечатлява всички с близост и потенциални възможности 
за туризъм, спорт, отдих.   

Положителни/ 
Необходими координирани 
усилия  
на всички отговорни и 
заинтересовани страни за 
опазване на ПП. 

ПРИРОДНА СРЕДА С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ 

Територията на ПП „Витоша“ 
предлага условия за развитие на 
устойчив туризъм 
 

      +++ 

Изградена достъпност от различни изходни пунктове; 
Разнообразни  по местонахождение, технически характеристики, 
трудност и емоционално въздействие дестинации; 
Възможност за практикуване на различни видове форми на 
туризъм; 
Наличие на обекти за подслон настаняване и услуги, предлагащи 
възможности и за  дълготрайно пребиваване; 

Положителни/ 
Промените са насочени към 
по-пълно разкриване и 
балансирано използване на 
този потенциал 
 
Разработване на екологично 
ориентирана туристическа 
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ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

Наличие на туристическа инфраструктура, обслужваща 
краткотраен отдих и пребиваване; 
Наличие на условия за пребиваване, съчетаващо рекреация, отдих 
и туризъм.  Зоните над Владая са препоръчителни за пребиваване 
на хора с респираторни проблеми. 
Наличие на уникални недвижими културни паметници; 
Наличие на условия за практикуване на различни видове спорт. 
Двете ски зони – „Алеко“ и „Ветровала – Офелиите - Конярника“ 
притежават добри ресурси за развитие. 

политика за развитието на 
Парка и прилежащите 
територии.   

ПРИРОДНА СРЕДА С НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

гр. София и нейните околности 
съдържат висок потенциал от 
обекти на недвижими културни 
ценности в съчетание на 
запазените традиции на 
нематериалното културно 
наследство 

      +++ 

В ПП “Витоша” са регистрирани 13 археологически обекта. Имат 
национално и местно значение, с висок потенциал за развитие на 
културен туризъм, в съчетание с обекти на културното наследство 
в прилежащите територии 
Висока потенциална стойност на елементите на нематериалното 
наследство, което е живо е  и все още уловимо в областта на 
традиционните обреди и празници, пеенето и танцуването, 
свидетелство за което е и включването на групата "Бистришки 
баби" в в Списъка на шедьоврите на световното нематериално 
културно наследство на ЮНЕСКО. Основни носители и пазители 
на НМКН са читалищата. Жива е и  традицията за отбелязване на 
някои от традиционните празници като Коледуване , Лазаруване, 
Сирни заговезни и др. , както и селските събори в прилежащите 
селища на юг от парка.  

Положителни/ 
Планиране на проекти в 
План‘2 за опазване на 
обектите на недвижимите 
културни цеенности и 
опазване и възстановяване на 
елементите на нематериалното 
културно наследство в 
прилежашите територии на 
ПП. 

ИЗТОЧНИК НА ПОЛЗИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

Високите естетически и 
географски фактори обуславят  
ПП „Витоша“ като източник на 
ползи за местното население от 
различен характер   

       ++ 

Близостта на Столицата с ПП предизвиква значителен 
инвеститорски интерес, повишаващ цената и търсенето на 
поземлените имоти. 

Ползване на ресурсите на парка: събиране на сено, паша, 
пчеларство, билки и др. 

Произвеждане на екологично чиста продукция от земеделие и 
животновъдство с възможности за развитие на обекти за  нейната 
преработка.  

Отрицателна тенденция 
относно: 
-инвеститорски интерес; 
-ползване на ресурси; 
-производство на екологично 
чиста продукция от земеделие 
и животновъдство 
Необходимост от балансирани 
мерки заложени в План‘2 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

http://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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ПОКАЗАТЕЛ/ 
ОБОБЩАВАЩА  ОЦЕНКА 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

ОСНОВАНИЕ 
ПРОМЕНИ/ 

ТЕНДЕНЦИИ/ 
МЕРКИ 

Средата на ПП „Витоша“ 
притежава качества и ресурси  за 
генериране на приходи от 
местните общности 

        ++ 

Доходи от развитие в сферата на услугите - хотелиерство, 
ресторантьорство, водачество, транспорт, обучение в 
практикуване на зимни спортове; 

Доходи от развитие на селски туризъм за южните територии; 

Доходи от продажба на екологично чисти продукти; 

Откриване на работни места; 

Отрицателна тенденция с 
изключение на обучение и 
практикуване на зимни 
спортове/ Необходимост от 
балансирани мерки заложени 
в План‘2. 

ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП “ВИТОША” ПО ПРОГРАМАТА MAB – „ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА“ 
КЪМ ЮНЕСКО 

Основните насоки са свързани с 
увеличаване приноса на 
биосферните резервати за 
прилагането на практика на 
международните конвенции, 
свързани с опазването на 
природата и устойчивото 
развитие, и най-вече на 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие.  
 

      ++ 

В границите на Природен парк „Витоша“ е разположен 
Биосферен резерват „Бистришко бранище“, обект на отделно 
планиране, но с функционална връзка с ПП „Витоша“. 
Биосферните резервати, в голяма степен, имат предимство в 
сравнение с традиционните строго защитени територии, 
комбинирайки сърцевинни зони “core zones”,  в които се 
акцентира на дейности, свързани с опазване на природата и зони, 
в които се поощрява прилагане на устойчиви практики, 
гарантиращи, както икономическото развитие на съответните 
региони, така и опазването на природата в тях. 

Отрицателна тенденция - няма 
интерес за развитие на 
територията на ПП като 
биосферен резерват/парк на 
ЮНЕСКО. Вероятно през 
2016г. биосферен резерват 
„Бистришко бранище“ ще 
отпадне от Световната мрежа 
на биосферните резервати по 
служебен път 

 

 

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО  

         ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005 

 

 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е представена в табличен вид т.1.24., Приложение №1.6.1.: „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“ и Приложение №1.6.2.: Справка за реализирани проекти с външно финансиране. 
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ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

 

Дългосрочните (идеалните) цели са целите, които могат да се постигнат, ако 

липсат ограничителни    фактори, при пълен контрол над защитената територия. 

Идеалните цели се основават на „Първа оценка“ и фиксираните в ЗЗТ дългосрочни 

цели за категорията „природен парк“, Заповедите за обявяване на Парка и 

определените режими в тях, Заповеди, Документи и Решения на национално и 

международно ниво свързани с ангажиментите на Република България с 

Европейската екологична мрежа Натура 2000, Статутът на Биосферен резерват 

„Бистришко бранище“ като обект от международна програма МАВ - „Човекът и 

биосферата“ към ЮНЕСКО – ООН. Не на последно място, дългосрочните цели на 

настоящият План за управление актуализират дългосрочните цели на действащият 

План за управление, 2005 г. 

Дългосрочните цели се базират на установената потенциална стойност на 

обекта в т.1.23. „Потенциална стойност на защитената територия“ от настоящия ПУ. 

Следва „идеалните“ цели да се разглеждат като индикатори за степента на постигане 

на потенциалните възможности на Природния парк „Витоша“ и стремеж за 

приближаване на дългосрочните до идеалните цели. 

План’2 диференцира „Дългосрочните цели“ като „Главни“ и „Второстепенни“ 

на основата на констатации и оценки от ЧАСТ 1: Описание и оценка на Природен 

парк „Витоша“ в т.1.24. Оценка на постигането на целите и изпълнението на 

режимите и задачите разписани в Части 2, 3 и 4 на План‘1  

Определените в Част 2 актуализирани дългосрочни цели са насочени към 

реализиране на целите за дългосрочното управление на Природния парк определени 

от чл.29.ал.2 от ЗЗТ 

 Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

 Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; 

 Устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на 

традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на 

туризъм. 

В контекста на определените Дългосрочни цели от ЗЗТ за развитието на 

Природен парк „Витоша“ съществено значение има постигане, чрез Актуализирания 

план за управление за периода 2015-2024 г., на ефективност на управлението на 

Природния парк в следните основни аспекти: 

 Управление на защитената територия като съществен елемент от Националната 

и Европейска екологична мрежа Натура 2000; 

 Включване на държавните и общински власти в съответствие с техните 

отговорности в подкрепа на специализираният орган – Дирекцията на ПП „Витоша“ 

за изпълнение на дългосрочните, главните и второстепенни цели; 

 Постигане с План‘2 на реалистична и опростена природозащитна система на 

зониране с ясни режими /Част 3/, които могат да се прилагат от ДПП и 

заинтересованите държавни и местни власти, с възможност за контрол върху 

изпълнението от Заинтересованите страни. 
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На базата на констатациите и оценките в Част 1 от АПУ са формулирани главни и 

второстепенни цели, които са основа за определяне на управленски решения и 

конкретни дейности на парковата администрация през следващите 10 г.  

 

2.1.1. Определяне на главните цели 

 

ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ 

Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на 

Природния парк като защитена територия, съществен елемент от 

Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 

 

 Опазване Природния парк като забележително геоложко и геоморфоложко 

образувание, планина, съхранена в значителна степен с естествени природни 

елементи – екосистеми, природни местообитания, характерни растителни 

съобщества и видове от  флората и фауната. 

 Съхраняване/възстановяване на естественото състояние и качествата на 

ландшафта и неговите компоненти, запазване естественото състояние на 

представителните, типични и уникални елементи на ландшафта като каменни 

реки, речни долини и речната мрежа, растителните формации от обикновен смърч 

и букови формации, съобщества от редки и ендемитни видове дървесна и храстова 

растителност, скални стени, извори и водопади, водни площи, уникалните 

торфищтни комплекси и др. 

 Да се съхранят естественото състояние, биологичният потенциал и 

разнообразие на уникалните торфени съобщества, крайречни местообитания и 

другите влажни зони в парка; 

 Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и местообитания 

на видове от флората и фауната; 

 Опазване и поддържане/възстановяване на реинтродуцираните  популации на 

видове от флората и фауната; 

 Определяне за територията на Природния парк на зони, режими и норми в 

тях за дейности и управление на посетителите, осигуряващо  антропогенно 

въздействие съвместимо с предмета и целите на опазване на защитената 

територия и защитената зона. 

 Изпълнение на ангажиментите съгласно  международните конвенции и 

директиви по които Република България е страна, свързани с опазване на 

биологичното разнообразие, ландшафта, културното наследство, водите, 

промените на климата, международната търговия със застрашени видове от 

дивата фауна и флора, достъпа до информация и др. 

 

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ  

Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на 

Природния парк 

 

 Опазване, поддържане и възстановяване на горскодървесните ресурси със 

специализиран проект (паркоустройствен); 

 Оценка и картиране  на материални, регулиращи и културни услуги на 

територията на ПП „Витоша“ – предоставяне на качествени Екосистемни услуги; 

 Осигуряване на дървесина за нуждите на Дирекцията на ПП и местното 

население предимно като дърва за огрев; 
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 Устойчиво ползване на недървесни продукти съгласно разработени планове и 

проекти за паша, лечебни растения, горски плодове, гъби, сенокос и др. ползвания ;  

 Планиране на основата на природния потенциал на територията, на 

възможности  за съвременно развитие на устойчив туризъм и неговите форми; 

 

2.1.2. Определяне на второстепенните цели 

 

Първа Второстепенна цел: 

Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното 

културно наследство във връзка с природното наследство на ПП „Витоша“ с 

цел по-дълбоко осмисляне на връзките на хората с планината и развитието на 

културен туризъм 

 

 Опазване на недвижимото културно наследство на територията на ПП 

„Витоша“ и  в Прилежащите територии, разкриване на неговия потенциал за 

социализация като важен ресурс  на културния туризъм; Опазване и охрана на вече 

социализираните обекти на археологическото недвижимо културно наследство на 

територията на ПП; 

 Подкрепа за носителите на нематериалното културно наследство в 

прилежащите територии на парка и осигуряване на възможност за неговото 

описване и по-възможност дигитализиране. Насърчаване на практиките на 

ревитализация на отделни обреди, празници и местни традиции. 

 Актуализация на информацията за наличието на археологически обекти на 

територията парка чрез нови системни теренни издирвания на територията на 

ПУ Витоша; 

 Създаване на защитени територии с граници и режими на опазване на 

археологическите недвижими културни ценности; 

 Изработване на програма за интегрирано опазване и социализация на 

културните и природни ценности в ПУ Витоша; 

 Изработване на нови културни коридори и маршрути, които да представят  

по-точно и по възможност тематично недвижимите  културни ценности и 

нематериалното културно наследство в прилежащите към парка територии 

 

Втора Второстепенна цел: 

Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности 

 

 Разработване на Програма за научни изследвания с приоритетно значение за 

постигането на главните цели; 

 Разработване на Програма за Комплексен мониторинг на територията на 

ПП „Витоша“; 

 Развитие на образователни дейности в посетителските и информационните 

центрове, развитие на мрежата от информационни центрове и пунктове; 

 Изнасяне на информационните и образователни дейности в природна среда, 

тематични маршрути, зелени класни стаи, участие на подрастващи във  

възстановителни дейности в местообитанията и др.; 

 Поддържане на широк спектър на обучение на територията на Парка във 

видове спорт(ски, алпинизъм, ориентиране, делтапланеризъм и др.), водачество, в 

биологични аспекти на познанието 
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Трета Второстепенна цел: 

 Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи 

 

 Съвместяване на План’2 с национални, регионални и местни/общински 

стратегически документи свързани с развитието на туризма, спорта и 

рекреацията, в т.ч. с общинските планове за развитие за новият програмен период 

2014-2020 г. и общите устройствени планове (приети или в процедура по приемане), 

други приети и съвместими (процедирани) проекти и документи. 

 Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови 

алтернативни възможности за осигуряване на приходи  за местните хора. 

 Разработване на марка – патент за предлаганите  продукти от 

територията на ПП „Витоша“- месни и млечни продукти, горски плодове, билки и 

преработени продукти – сладка и др. 

 Въвличане на местното население от общините в района на Парка и 

неправителствените организации в развитието на природосъобразни доходоносни 

дейности от малкия и среден бизнес. 

 Въвеждане на устойчив транспорт в ПП „Витоша“, като съвместна 

инициатива и грантов проект с общините за  въвеждане на електромобили като 

средство за екологичен транспорт за ограничен достъп в ПП. 

 

Четвърта второстепенна цел 

Опазване земеделските територии чрез традиционни начини на земеползване 

 

 Определяне с План‘2 на режими на ползване на земеделските територии в 

съответствие с определеният начин на трайно ползване, в съответствие с 

предмета и целите на опазвана защитена зона Витоша за опазване на дивите 

птици 

 Запазване/възстановяване на  традиционните форми на земеделие и 

животновъдство; 

 Разработване на устройствен проект за паша в определените за паша райони 

от План’2 на ПП „Витоша“; 

 Подкрепа за производство на животински продукти от местни породи крави 

и овце с гарантиран произход и запазена марка с името на ПП „Витоша“ 

 

Пета второстепенна цел 

Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП 

„Витоша“ 

 

 Да се създадат от ДПП организационни условия за  функциониране на 

Общественият консултативен съвет съгласно приетиет Правилник за дейността 

му. 

 Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на 

държавата и  местните общности; 

 Изграждане на капацитет на Дирекцията на ПП в съответствие с 

изискванията за ефективно управление на ПП и структурни промени; 

 Разработване на Програма за обучение и квалификация на персонала на ДПП. 
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2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Посочените и описани ограничения и заплахи за постигане на главните и 

второстепенните цели съответстват на направените констатации и оценки в т. 2.3. 

Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели представени в  Таблица „Оценка 

на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен 

план за управление на ПП „Витоша“. Ограниченията са с естествен характер или с 

антропогенен, включително и дейности и тенденции в прилежащите територии, 

които не са под управлението на ДПП. Направеният преглед и оценка на 

ограниченията върху постигане на дългосрочните цели е база за препоръчане на 

дейности за смекчаване на влиянието и доколко то е възможно. 

  

2.2.1. Тенденции от естествен характер 

 

Тази оценка обобщава тенденциите с естествен характер описани  в План’1, 

които се потвърждават и допълват при характеристиките и оценките на План’2. 

Такива могат да бъдат: климатични и геоморфоложки фактори,  екологични 

фактори – сукцесия, естествени вредители и патогени, ветровали, ветроломи и 

снеголоми и др., междувидова конкуренция, природни бедствия, естествен 

възобновителен процес на дървесна и храстова растителност с промяна на 

горната граница на гората, ниска репродуктивност и др. Конкретното цитиране на 

тенденциите от естествен характер е представено в Таблица „Оценка на 

ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план 

за управление на ПП „Витоша“.  

 

2.2.2.Тенденции от антропогенен характер 

 

В резултат на направените проучвания за целите на План’2 са констатирани 

въздействия и тенденции с антропогенен характер. Като такива могат да се явяват 

следните фактори: неправилно ползване на ресурсите, неправилни технологии при 

ползване на ресурсите, нарушаване на ландшафтите, бракониерство при 

ползването на ресурсите, ерозия, внасяне на чужди видове, увреждане на условията 

на местообитанията – замърсяване с отпадъци, прекомерен туристически натиск, 

нарушения предизвикани от изграждането на инфраструктура в парка, влошени 

санитарно-хигиенни условия в местата за подслон, изоставени и разрушаващи се 

сгради и др. 

Направен е преглед на описаните и оценени тенденции от антропогенен 

характер възпрепястващи постигането на главните или второстепенните цели в 

План’1, които са потвърдени или пренебрегнати в Таблица „Оценка на 

ограниченията и заплахите“. 

 

2.2.3. Ограничения извън парка 

 

За постигане на дългосрочните (главни) и второстепенните цели оказват 

влияние политики и дейности извън територията на парка, които може да имат 

негативен ефект. Такива могат да бъдат: управлението на защитената територия, 

финансова обезпеченост, нарушения свързани със строителство и навлизане в 

границите на Парка,  нормативни и законодателни фактори на местно, национално 

и международно ниво, предвиждания на регионални и местни планове и програми, 
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експертен опит на персонала зает с управлението,  социални, демографски и др. 

фактори, влияещи върху състоянието на горските и земеделски територии. 

 

 

ВТОРА ОЦЕНКА 

 

 

2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 

 

Направена е оценка на  факторите и възможностите за ограничаване или 

отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката е 

разработена по следните  насоки и критерии  чрез точкова система за сравнимост 

при актуализацията на План’1. 

 

2.3.1. Влиянието на ограниченията и заплахите върху  постигане на 

поставените главни цели е оценено по следните критерии: 

 Значително – 3 точки: Ограничението/Заплахата е сериозна пречка, която 

вероятно ще въздейства през целия срок на изпълнение на План‘2; 

 Средно – 2 точки:  Ограничението/Заплахата са важни, но могат да бъдат 

намалени или контролирани през периода на действие на План‘2; 

 Незначително – 1 точка: Ограничението/Заплахата заслужава внимание, но са 

предприети управленски мерки. 

 

2.3.2.Териториален обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка 

Влиянието да се оцени по следните критерии: 

 Повсеместно – оказва влияние върху целия парк – 3 точки; 

 Локално – върху определена част от парка – 2 точки; 

 Потенциално – възможно е при определени ситуации да окаже влияние – 1 

точка. 

 

2.3.3. Отговорности на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ 

 Отстраняването на ограниченията/заплахите са задача на Дирекцията на парка 

и е необходимо да бъдат предприети задължителни мерки за тяхното премахване – 3 

точки; 

 Отстраняването на ограниченията/заплахите не са задача само на Дирекцията 

на парка, но е необходимо тя да предприеме инициативи за тяхното премахване – 2 

точки; 

 Отстраняването на ограниченията/заплахите не е задача  на Дирекцията на 

парка и изисква допълнителни проучвания и привличане на още инвестиции, 

инстанции и партньори за да се предприемат необходимите мерки – 1 точка. 

 

Представена е Таблица №95: „Оценка на ограниченията и заплахите за 

предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на ПП 

„Витоша“ за периода 2015 -2024 г.“. 

 

Резултатите от разработената Таблица  са основа за определяне на 

приоритетите в Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване 

т.4.1. Определяне на приоритетите. 
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Таблица №95: Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на ПП 

„Витоша“ за периода 2015-2024 г. 

 
 

ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен 
елемент от Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Опазване Природния парк като забележително геоложко и 
геоморфоложко образувание 

Тенденции от естествен характер: 
изветряне, разместване на земните 
пластове 
Тенденции от антропогенен характер: 
Разрушаване, преместване на скални 
образувания 
Ограничения и тенденции извън парка: 
няма 

1  3  2  6  

Съхраняване/възстановяване на естественото състояние и 
качествата на ландшафта и неговите компоненти, 

 Тенденции от естествен характер: 
клим.промени, пожари, каламитети по 
горската растителност 
Тенденции от антропогенен характер:  
сечи, строителство,  
Ограничения и тенденции извън парка: 
няма 

1  2   2 5  

Да се съхранят естественото състояние, биологичният 
потенциал и разнообразие на уникалните торфени 
съобщества, крайречни местообитания и другите влажни 
зони в парка; 

 Тенденции от естествен характер: 
клим.промени, промени във водния 
режим 
Тенденции от антропогенен характер:  
сечи в крайречните съобщества,  
строителство нарушаващо водния режим 
Ограничения и тенденции извън парка: 
няма 

2  1  3  6  

Опазване, поддържане и възстановяване на 
местообитания и местообитания на видове от флората и 
фауната.  

Тенденции от естествен характер: 
клим.промени,    слаба репродуктивна 
способност,  междувидова конкуренция, 
естествен възобновителен процес 

1  2   2 5  
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно ползване на ресурсите, 
неправилни технологии при залесяване, 
внасяне на чужди видове, увреждане 
условията на местообитанията и др. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
отсъствие на финансова обезпеченост, 
експертен опит на персонала, социални и 
демографски фактори  

Опазване и поддържане/възстановяване на 
реинтродуцираните  популации на видове от флората и 
фауната 

Тенденции от естествен характер:    
слаба репродуктивна способност,  
междувидова конкуренция, отсъствие на 
естествен възобновителен процес. 
Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно ползване на ресурсите, 
неправилни технологии, внасяне на 
чужди видове, увреждане условията на 
местообитанията и др. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
отсъствие на финансова обезпеченост, 
социални и демографски фактори.  

2  2  2  6  

Определяне за територията на Природния парк на зони, 
режими и норми в тях за дейности и управление на 
посетителите, осигуряващо  антропогенно въздействие 
съвместимо с предмета и целите на опазване на 
защитената територия и защитената зона. 

 Тенденции от естествен характер:  
екологични фактори – сукцесия, 
природни бедствия, естествен 
възобновителен процес на дървесна и 
храстова растителност с промяна на 
горната граница на гората 
Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно ползване на ресурсите, 
неправилни технологии, внасяне на 
чужди видове, увреждане условията на 
местообитанията и др. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
отсъствие на финансова обезпеченост за 
охрана,  за обучение е на персонала, 

 1 1  2  4  
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

социални и демографски фактори, 
превес на икономически интереси  

Изпълнение на ангажиментите съгласно  международните 
конвенции и директиви по които Република България е 
страна, свързани с опазване на биологичното 
разнообразие, ландшафта, културното наследство, водите, 
промените на климата, международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и флора, достъпа до 
информация и др. 

 Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  вредители и 
патогени, ветровали, ветроломи и 
снеголоми, възобновителен процес на 
дървесна и храстова растителност 
заемаща откритите площи 
Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно ползване на ресурсите, 
нарушения в ландшафта – внасяне на 
неместни видове, разрушени сгради, 
замърсяване на водите в резултат на 
отсъствие на пречиствателни съоръжения, 
отсъствие на развити културни маршрути 
и експонирани обекти. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
трудности при достъп до климатични 
данни, отсъствие на финансова 
обезпеченост за охрана,  за обучение е на 
персонала, социални и демографски 
фактори, 
превес на икономически интереси  

2  3  2  7  

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на Природния парк 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Опазване, поддържане и възстановяване на 
горскодървесните ресурси със специализиран проект 
(паркоустройствен); 

 Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  вредители и 
патогени, ветровали, ветроломи и 
снеголоми, възобновителен процес на 
дървесна и храстова растителност 
заемаща откритите площи 
Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно ползване на ресурсите, 
нарушения в ландшафта – внасяне на 
неместни видове, изведени голи 

2  3  2  7  
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

сечи(санитарни) на големи площи,  
Ограничения и тенденции извън парка: 
отсъствие на финансова обезпеченост за 
проектиране,  социални и демографски 
фактори, водещи до бракониерство, 
нужди от дърва за огрев за физически 
лица,превес на икономически интереси  

Оценка и картиране  на материални, регулиращи и 
културни услуги на територията на ПП „Витоша“ – 
предоставяне на качествени Екосистемни услуги; 

 Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  вредители и 
патогени, ветровали, ветроломи и 
снеголоми, възобновителен процес на 
дървесна и храстова растителност 
заемаща откритите площи 
Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно стопанисване и ползване на 
ресурсите: дървесни продукти , 
недървесни – билки, гъби, лечебни 
растения, паша,  лов, риболов 
Ограничения и тенденции извън парка:  
отсъствие на нормативна база  

1  3  2  6  

Осигуряване на дървесина за нуждите на Дирекцията на 
ПП и местното население предимно като дърва за огрев; 

 Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  вредители и 
патогени, ветровали, ветроломи и 
снеголоми, Тенденции от антропогенен 
характер:  бракониерство, събиране на 
мъртва дървесина  над определеното за 
оставяне в насажденията количество. 
 Ограничения и тенденции извън парка:  
регламенти за толериране на местното 
население при снабдяване 

1  2  1  4  

Устойчиво ползване на недървесни продукти съгласно 
разработени планове и проекти за паша, лечебни 
растения, горски плодове, гъби, сенокос и др. ползвания ;  

 Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  възобновителен 
процес на дървесна и храстова 
растителност заемаща откритите площи, 
малка плътност на популациите. 

1  2  2  5  
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Тенденции от антропогенен характер:  
неправилно стопанисване и ползване на 
ресурсите: недървесни продукти – билки, 
гъби, горски плодове, лечебни растения, 
паша, сенокос, лов, риболов, наличие на 
приоритетни местообитания с 
ограничителен режим на ползване. 
 Ограничения и тенденции извън парка:  
интерес за прекомерна паша с оглед 
стимулиране по ПРСР 

Планиране на основата на природния потенциал на 
територията, на възможности  за съвременно развитие на 
устойчив туризъм и неговите форми; 

Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени,  естествен 
възобновителен процес на дървесна и 
храстова растителност заемаща откритите 
площи 
 Тенденции от антропогенен характер:   
Неуправляем туристически поток, 
затруднен достъп с обществен транспорт, 
отсъствие на паркинги при подходите на 
парка, неработещи  и технически стари 
лифтове и съоръжения, полуразрушени 
сгради, необходимост от развитие на 
различни форми на устойчив туризъм, 
разработени концепции за видове 
спортове и проекти за атракциони  
Ограничения и тенденции извън парка:  
Отсъствие на подкрепа и съвместни 
действия на държавните и местни 
институции.  

3   3 2  8  

ПЪРВА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ: Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното културно наследство във връзка с 
природното наследство на ПП „Витоша“ с цел по-дълбоко осмисляне на връзките на хората с планината и развитието на културен туризъм 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Опазване на недвижимото културно наследство на 
територията на ПП „Витоша“ и  в Прилежащите 
територии, разкриване на неговия потенциал за 

Тенденции от естествен характер:  
Природни въздействия 
Тенденции от антропогенен характе:  

3 2 1 6 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

социализация като важен ресурс  на културния туризъм; Иманярство, повреди в информационната 
система, отсъствие на места за паркиране 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на познания за обектите на КН 
на територията на ПП „Витоша“ 

Опазване и охрана на вече социализираните обекти на 
археологическото недвижимо културно наследство на 
територията на ПП; 

Тенденции от естествен характер:  
Природни въздействия 
Тенденции от антропогенен характе: 
Иманярство, повреди в информационната 
система, отсъствие на места за паркиране 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие финансови средства и  
достатъчно охрана  

3 2 2 7 

Подкрепа за носителите на нематериалното културно 
наследство в прилежащите територии на парка и 
осигуряване на възможност за неговото описване и по-
възможност дигитализиране. Насърчаване на практиките 
на ревитализация на отделни обреди, празници и местни 
традиции; 

Тенденции от естествен характер: 
Изчезване на старите занаяти и традиции 
Тенденции от антропогенен характер: 
Отсъствие на финансиране за развитие на 
нематериалното културно наследство 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на финансови средства   

1 1 2 4 

Актуализация на информацията за наличието на 
археологически обекти на територията парка чрез нови 
системни теренни издирвания на територията на ПУ 
Витоша; 

Тенденции от естествен характер:  
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Недостатъчни данни и проучвания. 
Необходимост от системни теренни 
издирвания. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на познания за обектите на КН 
на територията на ПП „Витоша“ 

1  2  2  5  

Оценка на картираните нови археологически обекти от 
План’2 и планиране необходимостта от социализация; 

Тенденции от естествен характер:  
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Недостатъчни данни и проучвания. 
Необходимост от системни теренни 
издирвания. 

3 2 1 6 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на познания за обектите на КН 
на територията на ПП „Витоша“ 

Създаване на защитени територии с граници и режими на 
опазване на археологическите недвижими културни 
ценности; 

 Тенденции от естествен характер:  
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Недостатъчни данни и проучвания. 
Необходимост от системни теренни 
издирвания. Подготовка на документация 
по ЗКН 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Изпълнение на процедури по ЗКН 

2  2  1 5  

Изработване на програма за интегрирано опазване и 
социализация на културните и природни ценности в ПУ 
Витоша; 

 Тенденции от естествен характер:  
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Необходимост от обобщаване на данни и 
резултати за природното и културно 
наследство. Избор на обекти на КН за 
социализация. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Изпълнение на процедури по ЗКН 

1  3   2 6 

Изработване на нови културни коридори и маршрути, 
които да представят  по-точно и по възможност 
тематично недвижимите  културни ценности и 
нематериалното културно наследство в прилежащите към 
парка територии 

 Тенденции от естествен характер:  
промени от естествен, природен  характер 
Тенденции от антропогенен характер: 
Необходимост от  съгласуване и 
планиране между различни 
заинтересовани институции. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Изпълнение на процедури по ЗКН 

3  3  2  8  

Опазване и охрана на вече социализираните обекти на 
археологическото недвижимо културно наследство на 
територията на ПП; 

Тенденции от естествен характер:  
влияние и промени от естествен, 
природен  характер 
Тенденции от антропогенен характер: 
Не е осигурена достатъчна охрана на 
Парка 

2 2 2 6 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Ограничения и тенденции извън парка: 
Финансови ограничения за опазване и 
охрана. 

Защита на обектите от всички строителни, добивни, 
мелиоративни и други дейности, които нарушават 
целостта на земния пласт; Обявяване на охранителни 
зони; 

Тенденции от естествен характер:  
влияние и промени от естествен, 
природен  характер 
Тенденции от антропогенен характер: 
Необходимост от съвместни дейности за 
защита на обектите и определяне  с 
участие на ДПП на охранителни зони от 
МК-НИНКН 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Провеждане на процедури с институции 
за обявяване по ЗКН 

3   2 2  7  

Обособяване на културни коридори и маршрути, 
съдействие и участие на ДПП в годишни празнични 
календари, свързани с прилежащите територии и обекти 
на нематериалното културно наследство. 

Тенденции от естествен характер:  
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Недостатъчни данни и проучвания. 
Необходимост от системни теренни 
издирвания. Ограничения и тенденции 
извън парка: Отсъствие на финансов 
ресурс 

1 2 3 6 

ВТОРА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ: Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Разработване на Програма за научни изследвания с 
приоритетно значение за постигането на главните цели; 

Тенденции от естествен характер:  
Глобални климатични промени, 
ерозионни процеси, ветроломи, 
снеголоми, лавини, естествени пожари, 
нисък репродуктивен потенциал на 
консервационно значими видове, тясна 
специализация на видовете, и 
малочисленост на популациите, 
естествени вредители и патогени. 
Тенденции от 
 антропогенен характер:  

2 3 2 7 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Неизпълнение на комплексна целева 
програма, включваща система от научни 
проекти за изследване на абиотичните 
рискови процеси и тяхното оптимално 
третиране на територията на парка. 
Планиране на нецелесъобразни проекти. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на финансов ресурс за 
изпълнение. 

Разработване на Програма за Комплексен мониторинг на 
територията на ПП „Витоша“; 

Тенденции от естествен характер:  
Глобални климатични промени с влияние 
върху природните местообитания и 
видове от флората и фауната. 
Тенденции от 
 антропогенен характер:  
Неизпълнение на програма за комплексен 
мониторинг. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на финансов ресурс за 
изпълнение и кадрово обезпечаване. 
Отсъствие на координиране на научната 
дейност за територията на ПП от  
институтите на БАН и Университетите. 
Предоставяне на научните разработки в 
ДПП „Витоша“  

3 3 2 8 

Развитие на образователни дейности в посетителските и 
информационните центрове, развитие на мрежата от 
информационни центрове и пунктове; 

Тенденции от естествен характер: 
няма 
Тенденции от 
 антропогенен характер:  
Неизпълнение на планираната насока и 
дейности за изграждане на мрежата. 
Отсъствие на планирани и подготвени 
проекти и тяхното неизпълнение. 
Отсъствие на кадрови потенциал. 
Ограничения и тенденции извън парка: 

3 3 2 8 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Финансово осигуряване. 

Изнасяне на информационните и образователни дейности 
в природна среда, тематични маршрути, зелени класни 
стаи, участие на подрастващи във  възстановителни 
дейности в местообитанията и др.; 

 Тенденции от естествен характер: 
няма 
Тенденции от 
 антропогенен характер:  
Неизпълнение на планираната насока и 
дейности за реализиране. Отсъствие на 
планирани и подготвени проекти и 
тяхното неизпълнение. Отсъствие на 
кадрови потенциал. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Финансово осигуряване. 

1  1   3 5  

Поддържане на широк спектър на обучение на 
територията на Парка във видове спорт(ски, алпинизъм, 
ориентиране, делтапланеризъм и др.), водачество в 
биологични аспекти на познанието 

Тенденции от естествен характер: 
Влияние на климатични промени, 
ерозионни процеси, ветроломи, 
снеголоми, лавини. 

3 2 1 6 

Тенденции от антропогенен характер: 
Концентрация на дейностите, водещи до 
антропогенно натоварване  и стремеж и 
необходимост от развитие. 

2 2 2 6 

Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на сигурни  регламенти –
концесия, налице е многообразие на 
форми на собственост, предоставяне на 
площи за дейностите е свързано с   
едногодишни договори, финансови и 
административни проблеми за 
собственици и ползватели 

3 2 2 7 

ТРЕТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ: Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Съвместяване на План’2 с национални, регионални и 
местни/общински стратегически документи свързани с 
развитието на туризма, спорта и рекреацията, в т.ч. с 
общинските планове за развитие за новият програмен 
период 2014-2020 г. и общите устройствени планове 

Тенденции от естествен характер: 
климат характеризиращ се със резки 
промени и проявления с тежки 
последствия за общините – наводнения, 
суша и обилни снеговалежи. 

2 3 1 6 



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 

428 

ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

(приети или в процедура по приемане), други приети и 
съвместими (процедирани) проекти и документи. 

Тенденции от антропогенен характер:  
Отсъствие на работещи подготвени 
стратегически документи. Слаба връзка с 
регионалните и местни планове и 
планирането в  ЗТ. Отсъствие на 
координация и общи политики и цели. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Местните власти  не участват с  проекти 
за развитие на общи дейности на 
територията на   Парка.  

Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на 
традиционни и нови алтернативни възможности за 
осигуряване на приходи  за местните хора. 

Тенденции от естествен 
характер:Ресурсите от горски плодове, 
гъби и билки на територията на ПП 
„Витоша“ са ограничени; 
Тенденции от антропогенен характер: 
Отсъствие на добре развит доходоносен 
макък бизнес свързан с услуги на 
територията на ПП от прилежащите 
територии. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Местните власти  не участват с програми 
и проекти за развитие на 
природосъобразни   дейности свързани с 
Парка 

2 1 1 4 

Въвеждане на устойчив транспорт в ПП „Витоша“, като 
съвместна инициатива и грантов проект с общините за  
въвеждане на електромобили и лифтове, като средство за 
екологичен транспорт за ограничен автомобилен достъп в 
ПП „Витоша“ 

Тенденции от естествен характер: 
Необходимост от опазване на  
компоненитите на околната среда. 
Тенденции от антропогенен характер: 
Неограничен автомобилен  достъп и 
паркиране в Природния парк с негативни 
последици. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на разработени устройствени 
планове и проекти за  нова 
комуникационо-транспортна схема и 

3 3 2 8 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

екологосъобразен  достъп в ПП „Витоша“ 

ЧЕТВЪРТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ: ОПАЗВАНЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЧРЕЗ ТРАДИЦИОННИ НАЧИНИ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Определяне с План‘2 на режими на ползване на 
земеделските територии в съответствие с определеният 
начин на трайно ползване, в съответствие с предмета и 
целите на опазване ЗЗ „Витоша“ за опазване на дивите 
птици; 

Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени. 
Тенденции от антропогенен характер: 
Промени в режима на трайно ползване за 
трайни насаждения и пчелини 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Липса на интерес за развитие на 
животновъдство и необходимост от 
площи за паша, поддържаща тревните 
съобщества и предотвратяване на 
сукцесионни процеси.  

1 2 2 5 

Запазване/възстановяване на  традиционните форми на 
земеделие и животновъдство 

Тенденции от естествен характер: 
Климатични промени, сукцесия, 
намаляване на площите заети с тревни 
съобщества. 
Тенденции от антропогенен характер:   
Демографски и социални промени са 
довели до отсъствие на възможности за 
развитие на традиционно земеделие и 
животновъдство в границите на парка. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Липса на интерес за развитие на 
животновъдство и необходимост от 
площи за паша, поддържаща тревните 
съобщества и предотвратяване на 
сукцесионни процеси.  

2 2 2 6 

Разработване на устройствен проект за паша в 
определените за паша райони от План’2 на ПП „Витоша“; 

Тенденции от естествен характер:  
Необходимост за отчитане наличие на 
приоритетни природни местообитания 
при планиране на районите за паша 
Тенденции от антропогенен характер:   
Разработният  проект за ТП ДЛС 

1 1 3 5 
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

„Витошко-Студена“, е съобразен с 
природните местообитания и въведените 
нормативи ограничават заплахите за 
нарушаване състоянието на растителните 
съобщества  
Ограничения и тенденции извън парка: 
Възможен е засилен интерес и вероятност 
за пренатоварване  на пасищата,  във 
връзка с финансиране през  новия 
програмен период за ПРСР 

ПЕТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ: Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП „Витоша“ 

НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

Да се създадат от ДПП организационни условия за  
функциониране на Консултативен съвет съгласно 
приетият Правилник за дейността му. 

Тенденции от естествен характер: 
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Финансови ограничения 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Недостатъчна активност за участие на 
членовете на КС 

1  1  1 3  

Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ 
интересите на държавата и  местните общности; 

Тенденции от естествен характер: 
Усложнени условия за природния 
комплекс. 
Тенденции от антропогенен характер: 
Затруднена координация на държавните и 
общински власти. Отсъствие на кадрови и 
финансов ресурс за ефективно 
управление на Природния парк – 
стопанисване и охрана; 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Отсъствие на координираща инициатива 
от отговорният орган МОСВ. 
Финансирането на ДПП е само от ИАГ. 

3 3 2 8 

Изграждане на капацитет на Дирекцията на ПП в 
съответствие с изискванията за ефективно управление на 
ПП с функционални и структурни промени; 

Тенденции от естествен характер: 
няма. 
Тенденции от антропогенен характер: 

3  3  1  7  
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ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И 
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Степен на 
влияние на 

ограниченията 
т.2.3.1. 

Терит. 
Обхват на 
влиянието 

т.2.3.2. 

Отговорност 
на ДППВ съгл. 

Т.2.3.3. 

Обща 
оценка 

на 
ефекта 

Финансови ограничения и кадрови 
потенциал 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Тенденция за ограничаване щатни бройки 
и финансиране 

 Разработване на Програма за обучение и квалификация 
на персонала на ДПП. 

Тенденции от естествен характер: 
няма 
Тенденции от антропогенен характер: 
Финансови ограничения, качество на 
програмата за обучение от научна и 
практическа гледна точка, ниво на 
подготовка на лекторите. 
Ограничения и тенденции извън парка: 
Тенденция за ограничаване на щатни 
бройки и финансиране,  отсъствие на 
достатъчен контрол за действие и 
качество на обучителни програми и ниво 
на лектори от финансиращите органи. 

2 3 2 7 

 
Източник на информация: Резултат от проучвания за План‘2. 
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2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАРКА 
 

Всички експерти и авторитетни международни институции – IUCN, EC, UNEP  са 
единни, че защитените територии установени в изолация  и без подкрепа, могат  да не 
дадат  планираните и  очаквани екологични ползи  в дългосрочен план.   

Затова важен елемент при планирането на управлението е да се даде  ясна 
равносметка за всички ползи от използване на територията.   По тази причина всички  
експерти  са на единно мнение, че  едно добро решение е интеграцията на 
защитените територии в по-широк контекст, както и обвързването им със 
съответните  секторни  стратегии и документи на общинско, областно и национално 
ниво. По този начин  ще се даде  сигурност,  че инвестицииите в защитените територии 
ще се  възвърнат, както  от гледна точка на  биоразнообразието, така и на обществени 
дивиденти  от подкрепа.  

Във връзка с разработването на План’2 (2015-2024 г.), се изразява възраждане на 
интереса и надеждата на общините, които в съответствие с национални стратегически 
документи, заявяват и планират конкретни стъпки за развитие и преодоляване на 
диспропорциите по отношение на ПП, което да става балансирано в съответствие с ЗЗТ. 

 
2.4.1. Опазване на природните местообитания и на естествените процеси в тях 
 

Общо 32 природни местообитания, които се срещат в ПП Витоша 
попадат в Приложение 1 на ЗБР и от тях 7 са приоритетни. Установени са 
1859 вида висши растения или 45.3% от видовете в България. Значителен 
е и броят на консервационно значимите растения – 239 вида защитените 
от Закона и различни конвенции ендемити и реликти. 

 
ПП „Витоша“ е защитена територия съгласно Закона за защитените територии 

(ЗЗТ) и произтичащите от това цели и статут, съгласно чл.2. (1), (2); чл.4.(1); чл.13.(1) и 
др. 

Съгласно Решение на Министерски съвет (МС) за приемане на Списък приемане 
на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените 
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Заповеди 
за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000 по Директива 92/43/EEC 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 
2009/147/EО за опазване на дивите птици, транспонирани в Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР), територията на ПП „Витоша“ е Защитена зона от тип „C“  с 
идентификационен  код  BG0000113. 

План‘2 отразява резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза I” с актуална 
информация за разпространението и състоянието на природните местообитания от 
Приложение 1 на ЗБР на територията на ПП „Витоша“. 

Предмет и Цели на опазване на защитена зона BG0000113 (съгласно чл. 8, ал. 1, 
т.2 на ЗБР): 
o Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
o Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 
и условия на средата. 
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o Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 

Паркът като цяло представлява сериозна база за провеждане на научно-
изследователски дейности и дългосрочен мониторинг, която може да подпомага 
опазването и поддържането на биоразнообразието и устойчивото развитие на научна 
основа.  

 
2.4.2. Поддържане и възстановяване на местообитания и видове 

 
Значимостта на ПП „Витоша“ ще продължава да се определя от включените в 
територията му най-представителни и най-значими за съхранението in situ на 
биологичното разнообразие естествени местообитания, в това число  места 
където обитават застрашени от изчезване видове от флората и фауната, които 
имат потенциална стойност от гледна точка на науката и следва да бъдат 
съхранени за в бъдеще 

 

Съхранена е потенциалната стойност на екосистемите и биотопите в ПП 
„Витоша“. 32 вида природни местообитания установени в ПП „Витоша“ са с 
национално и европейско значение. Местообитания на  видове от флората и фауната с 
консервационно значение попадат в границите на 27 от общо 32 природни 
местообитания от Приложение I към Директива 92/43 ЕЕС (HD). Те съхраняват видово 
разнообразие от: 528 вида,  разновидности и форми от 7 отдела (открити са шест нови 
находища на редки за страната сладководни червени водорасли) водорасли; 369 вида 
лишеи (40% от българската лихенофлора); 664 вида макромицети (гъби), 70 вида от 
Червения списък на гъбите в България и 2 вида редки за Балканския полуостров и 
Европа; 341 вида мъхове – 45% от мъховете в България и 75 вида с консервационно 
значение; 1859 вида висши растения (45,3% от всички видове в България) от 574 рода и 
109 семейства, 239 вида с консервационно значениеи още 114 вида балкански 
субендемити, в т.ч. 519 вида лечебни растения – 34.6% от висшата флора в ПП и 68.3% 
от диворастящите лечебни растения в България; 780 вида безгръбначни животни от 
които в пещерите са установени 145 вида; при проучванията са регистрирани 5 вида 
сладководни риби, 11 вида земноводни и 14 – влечуги – 44% от видовото богатство на 
страната; 237 видове птици – 58% от цялата орнитофауна на България (209 защитени); 
56 вида бозайници (59 % от цялата сухоземна бозайна фауна в България). С най-голямо 
участиe са прилепите -18 вида – 58% от известните в България, 22 вида дребни 
бозайници, 16 вида едри-83% от едрата бозайна фауна на страната. 

  
2.4.3. Устойчиво ползване на ресурсите 

 

Природен парк Витоша е инструмент за устойчиво интегрално развитие, 
което включва и някои икономически дейности, в полза на местното 
население. Горските територии в парка са източник на дървесни и 
недървесни ресурси и екосистемни услуги, които се ползват на основата на 
горскостопански и други специализирани планове, проекти и програми 
утвърдени от ИАГ към МЗХ  и/или други ведомства, след съгласуване с 
МОСВ.  

 

В съчетание с развитието на различните форми на туризъм, летни и зимни 
спортове и ракреация, в ПП „Витоша“ има огромен потенциал за развитие на не малък 
брой природосъобразни стопански дейности. Развива се горското стопанство, респ. 
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дървопроизводството, което съдържа и различни форми на ползване на дървесина, 
която в основни линии се ползва от местното население за дърва за огрев и от дребни 
производители. Международно признание има ловното стопанство (по южните 
склонове на планината – представителното Държавно ловно стопанство „Витошко-
Студена”), което е на много високо професионално ниво и привлича любители на лова 
и природата от чужбина. 

Потенциалът на Парка в сферата на екосистемните услуги и природосъобразното 
/устойчиво ползване на природни ресурси е голям и предоставя възможности за 
развитие в следните основни направления: 

⇒ Водоползване  - огромна част от територията на парка представляват 
обособени санитарно-охранителните зони с водохващания. Освен това в прилежащите 
територии са изградени МиниВЕЦ-ове за производство на ел-енергия. 

⇒ Близостта на ПП „Витоша“ до Столицата, като съхранена природна среда с 
възможности за туризъм, летни и зимни спортове и рекреация - допринася за 
преодоляване на стреса и напрежението, и съответно възстановяване на част от най-
активното икономически и социално население в страната (столичани).  

⇒ За фирми в сферата на туристическото обслужване – развитие на видове 
бизнеси в сферата на услугите – хотелиерство, ресторантьорство, превоз, водачество и 
др. Предлагане на разнообразни и качествени допълнителни услуги, развитие на 
алтернативни форми на туризъм с цел икономическо развитие; 

⇒ Възможности за контролирано ползване в ПП на площи за паша от 
животновъди от прилежащите на ПП територии; 

⇒ Чрез провеждане на планирани поддържащи и възстановителни дейности в 
горите – добив на дърва за огрев на местното население и на ограничени количества 
дървен материал за занаяти, вкл.производство на мебели и др.нужди от местни малки и 
средни предприятия; 

⇒ Събиране на билки, ядливи гъби и горски плодове, охлюви и др. за дребно 
местно производство и предлагане за продажба само в региона; 

 
 

Природен парк Витоша е модел за развитие на устойчив туризъм, летни и 
зимни спортове и рекреация, които максимално отговарят на разнопосочните 
интереси на столичани и на местните общности, чийто социално-
икономически статус расте. 

 
Витоша е символ на гр.София като столица на РБългария. Много милионни 

градове оценяват нашата толица за това богатство.  ПП „Витоша“ е притегателен 
център за туристи от всички категории и разновидности. Съществуващият интерес 
към ПП „Витоша“ налага ефективно управление на туризма при съхраняване на 
биологичното и ландшафтно разнообразие с цел оптимизиране на рекреационните и 
туристически дейности на територията на парка, съвместими с поддържането на 
биоразнообразието и ландшафта чрез  възможности, които Плана развива, в т.ч. чрез  
развитие на екологично ориентирана туристическа политика за развитието на 
Парка и прилежащите територии, за което в План‘2 са посочени конкретни мерки 
(т.1.22.2.1.).    

 



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 

435 

Съвременният облик на туризма, като социален феномен, обхваща не само 
свободното движение, но и оползотворяването на свободното време, както и основно 
средство за осъществяване на връзката с природата. Туризмът също така е важен и в 
икономически аспект, като генератор на приходи. Той стимулира и редица сродни 
отрасли (търговия, транспорт, реклама, производство свързано с туристическата 
локализация и др.). От друга страна високия природен потенциал, играе важна 
социална роля, оказвайки значително влияние върху здравето на населението. 

Този комплекс от аргументи поставя ангажираните  администрации (Столична 
община и Община Перник,  МЗХ – ИАГ – ДПП Витоша, МОСВ и др.) пред 
ангажимента за постигне на едно по-балансирано управление на съществуващите и с 
потенциал за развитие туристически, спортни и рекреационни ресурси.  
 
2.4.4.  Научна дейност 
 

Възможностите на Парка по показател „научно-изследователска дейност“ са 
широко застъпени, именно поради огромния му потенциал.   По признанието на 
редица учени и изследователи, Витоша е най-добре проучената планина в България. 
През периода на действие на План‘1 научно-иследователската работа е насочена към 
иследвания и възстановяване на природните местообитания и местообитания на 
видове от флората и фауната, лечебни растения и дългосрочен мониторинг провеждан 
от НСБМ в съответствие с насоките в планираните програми от План’1.  

 
Потенциалните възможности на Парка по показател „научно-изследователска 
дейност“, която е в развитие  от ДПП, е планирана в План‘2  като Научни 
изследвания и Комплексен мониторинг. 

 
Качествата и значението на ПП „Витоша“ като среда за развитие на социални 

дейности, предполагат разкриване на още потенциални възможности за развитие на 
научно-изследователските и приложни дейности  в един  по-широк спектър: 

⇒ Задълбочаване на провежданите до този момент научни изследвания на 
територията на парка свързани с посетителски мониторинг, мониторинг на 
конфликтите и други проучвания свързани с туристическото въздействие върху 
биологичното разнообразие в ПП; 

⇒ Проучвания в контекста на очакваните климатични промени и тяхното 
въздействие върху природния комплекс, местообитанията и видовете от дивата флора 
и фауна. 

⇒ Проучване, изследване и оптимално интегриране като управленска практика и 
политика за развитие на парка, на най-добрите световни и европейски тенденции за 
мултифункционално, природосъобразно ползване на ресурси в парка, развитие на 
туризма, летните и зимни спортове и рекреацията, които да са основание за 
повишаване на социалния статус на населението живеещо в близост до парка.  

 
2.4.5.  Екологично образование 

 

Природен парк Витоша може да увеличи значението си като обект за 
провеждане на екологично-образователни и интерпретативни програми 

 
Разкриването и разработването на този потенциал на Парка е започнало в 

началото на плановия период на План’1. ПП „Витоша“ предлага богата и интересна 
информация за растителния и животинския свят, за типични за района местообитания 
и видове и условия за тяхното интерпретиране. Наблюдава се повишен интерес на 
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местно, национално и международно ниво за обучение по целеви  групи и интереси с 
цел запознаване с  консервационно значимите видове в Парка, запознаване с 
правилата за поведение и др.  

 
Управлението на комплекса от образователни дейности е 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 
екостационар „Белите брези“- информационен център; 

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

- Популяризиране на обектите от културно-историческото наследство. 
 
Тясното взаимодействие на управлението на парка със съответните обществени 

организации и местни общности, е насочено към промяна на общественото мнение 
към защитената територия в природозащитен, социален и икономически  аспект.  

Във връзка с развитие на тези възможности, ще се засилва нуждата от 
специфичен опит, знания /квалификация и умения за изпълнение от страна на 
парковата администрация на нови функции, като напр.: консултиране на местната 
администрация и на други заинтересовани лица за вземане на правилни решения 
относно проекти за ползване на ресурси, туризъм, спорт и рекреация и др. 
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ЧАСТ 3:  
НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ 
 

В тази част е разработено зониране на територията на ПП „Витоша“ с обхват и 
функционално предназначение на зоните. Определени са за отделните зони,  режими 
и норми, условия и препоръки в съответствие с целите на управление.  
 
ПРИНЦИПИ НА ЗОНИРАНЕ 

Разработеното зониране в План‘2 е принципно различно спрямо План‘1 и 
няма база за съпоставка по промени на границите на функционалните зони. 
⇒ Зонирането и определеното функционално предназначение на зоните към 
План‘2 произтича от резултатите при направените проучвания, характеристики, 
анализи и оценки в Част 1, насочени  към постигане на целите, 
преодоляване/ограничаване на заплахите описани и оценени в Част 2.  
⇒ Обосновката за различията на определените граници на зоните в 
разработеното зониране от План‘2 спрямо План‘1 са оценките на съществуващото 
функционално зониране и определените режими за осъществяване на дейностите в 
План’1, представени в.т.1.7.2. и  Първа оценка – т.1.21., т.1.22., 1.23. и т.1.24. на 
План‘2. 
⇒ Видовете зони, наименования, обхват и функционално предназначение на 
зоните от функционалното зониране към План’2 са разработени съгласно чл 19. 
т.1, 2, 3. от ЗЗТ. Обособени са и Зони съгласно т.4 в съответствие със специфичните  
условия в ПП „Витоша“. 
⇒ Актуализираните дългосрочни - главни цели в Част 2, са съществена 
предпоставка за допълване, преформулиране и оптимизиране на териториалния 
обхват по значими функции на категорията „природен  парк“. Специално внимание е 
отделено на приоритетните за опазване природни местообитания и 
местообитания на видове значими за Европейския съюз от Приложение 1 на 
ЗБР, както и  местообитанията на ключови видове от флората и фауната, 
определени при проведените актуални теренни проучвания в процеса на 
разработване на План‘2. Отразени са и природни местообитания и местообитания на 
видове, обект на реинтродукция по проекти изпълнявани от ДПП „Витоша“. 
⇒ Осъществявяне на връзка с планови документи и реализации за 
прилежащите територии: Общият устройствен план на гр.София (актуализация, 
2009 г.) и новите устройствени планирания на общини Перник, Радомир и Самоков 
относно инфраструктурни проекти и определените площи с функции за отдих, 
рекреация и спорт. 
⇒ Планираните зони  в План‘2  не се припокриват териториално. 
⇒ Във функционалното зониране на ПП е включена „резерватна зона“ на 
основата на съществуващите БР„Бистришко бранище“ и Р„Торфено бранище“ 
попадащи на територията на ПП „Витоша“, които са във функционална връзка и 
цели на опазване на природни местообитания и местообитания  на видове в 
категориите „резерват“ и „природен парк“. 
⇒ Границите на зоните са очертани на базата на нов ЦМТ, като се ползват 
граници на отдели и подотдели и кадастрални номера съответстващи на 
таксономичните единици и вид на площите. 
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В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 са представени списъци по зони, с опис на кадастрални номера на поземлени 
имоти и съответните отдели и подотдели за горските територии за ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС 
„Витошко-Студена“, които влизат в съответната зона. Отделен слой тип „полигон“ за функционално 
зониране е елемент от Географската информационна система на Природния парк.  
В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 е включена карта №26: „Карта на функционално зониране“ в М 1:50 000. 
 
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 
 
Определените зони са съобразени с изискванията на ЗЗТ чл.19, т.1, 2 и 3 и т.4  и 
Заданието за разработване на План‘2, на основата на  направена обосновка за  
промени в границите на зоните от План‘1 с тяхното наименование и функционално 
предназначение. В ПП „Витоша“ с План‘2 са определени  следните зони по функции 
и режими представени в Таблица: №96. 
 
Таблица: №96: Зониране и функционално предназначение на зоните  

№ Наименование 
на зоната 

Съгласно 
ЗЗТ 

Чл.19 

Площ 
ха 

% от общата площ 
на парка 

І Резерватна зона  т. 1 1 848.3 6.8 

II 

Зона за опазване на приоритетни 
природни местообитания и  
местообитания формиращи 
характерни скални и геоложки 
образувания, речни местообитания и 
местообитания на консервационно 
значими видове 

т. 4 15 107.0 55.7 

ІII Зона за туризъм с крайселищен 
краткотраен отдих  т. 2 5 986.8 22.1 

IV 

Зонa на хижите, сгради за подслон, 
административните центрове за 
управление и поддръжка на парка и 
спортните съоръжения 

т. 3 4 163.1 15.4 

Общо Природен парк „Витоша“:  27 105.2 100,0 
 
Забележка: Резерватната зона е обект на разработване на отделен План за управление с 
Възложител РИОСВ-София. Основни данни за Резерватната зона са включени в настоящия План‘2 
 
3.1.1. Резерватна зона 
 

Обхват: Включва обявените със заповеди БР „Бистришко бранище“ и 
Р„Торфено бранище“ представляващи образци от естествени екосистеми, характерни 
и забележителни видове от флората и фауната и техните местообитания.  

Функционално предназначение: Съхраняване на представителни първични и 
съхранени екосистеми, местообитания на обикновен смърч и консервационно 
значими видове от субалпийската зона, торфищни местообитания и видове   при 
строг режим на опазване. БР „Бистришко бранище“ е част от световната мрежа на 
биосферните резервати от Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО-ООН. 
Понастоящем резерватът не отговаря на изискванията за функции и зониране, 
въведени със Севилската стратегия и Законовата рамка за биосферните резервати 
(1995г.). 
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Цел на управление на зоната: чл.16.(2) ЗЗТ - Запазване на естествения  характер на 
екосистемите и протичащите процеси в тях,  възможности за провеждане на научна 
и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на генетичните 
ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени 
редки, ендемитни и реликтни видове; допълване и развитие на мрежа от 
представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. 
Режим на управление: съгласно чл.17. от ЗЗТ 
 
3.1.2. Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и 
местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни 
местообитания и местообитания на консервационно значими видове  
 

Обхват: Включва съхранени естествени екосистеми и  приоритетни  за 
опазване местообитания, природни местообитания и местообитания на  
консервационни видове от флората и фауната. Отличава се със запазени естествени 
процеси. Включва приоритетни и природни местообитания от ЗБР, Натура 2000 
местообитания от Директива 92/43/EEC за хабитатите и Директива 2009/409/ EEC за 
птиците с национално и европейско значение: 4070 *  Храстови съобщества с Pinus 
mugo; 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 
Alysso-Sedion albi; 6230* Богати на видове картълови съобщества върху 
силикатен терен в планините; 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 
сипеи и стръмни склонове; 91D0* Мочурни гори; 91E0* Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion, albae); 91H0 
Панонски гори с Quercus pubescens; Характерни природни местообитания и 
такива в неблагоприятно природозащитно състояние: 9410 Ацидофилни гори от 
Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea); 91ВА Мизийски гори 
от обикновена ела; 8310 Неблагоустроени пещери. Зоната включва водни 
обекти - реки, езера, мочурища и торфища, водопади и водохващания, 
обособени Санитарно-охранителни зони за питейно-битово водоснабдяване, 
скални местообитания - каменни реки, каменни морета, каменни грамади, 
сипеи, пещери и др. геоложки особености в Природния парк, със запазен естествен 
характер. 

 
Функционално предназначение: Опазване на ценни и характерни за 

Природния парк природни местообитания и местообитания на видове, устойчиво 
ползване и опазване на водните ресурси, ресурсите на горските и тревните 
съобщества 
 
Цел на управление: Опазване и поддържане на естествените процеси в 
екосистемите, възстановяване при необходимост на природните местообитания и 
местообитанията на видовете, поддържане естествения характер на горските 
насаждения и високопланинските тревни и храстови съобщества, опазване на 
водните ресурси, запазване начина на трайно ползване на земеделските територии 
със значение за биоразнообразието, управление на дейностите за устойчиво ползване 
на дървесни и недървесни продукти, прилагане на метод за екстензивна паша на 
домашни животни и опазване на дивеча. 
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3.1.3. Зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих 
 

Обхват: В зоната за туризъм  се включват  контактните площи на ПП с градските 
квартали, урегулирани поземлени имоти в границите на ПП „Витоша“ и площи с интензивно 
гранично туристическо ползване,  територии със съществуващо в различна степен на 
интензивност натоварване от пешеходни и специализирани маршрути, обекти с 
информационен и образователен характер и кътове за отдих. В зоната участват: 
главни, второстепенни и третостепенни подходи и  пътищата със свободен достъп и 
паркингите към тях, всички маркирани туристически маршрути, 
специализираните маршрути, обекти на културния туризъм разположени в 
Природния парк (Драгалевски и Кладнишки манастир, археологически обекти, 
обредни места и др.) и места за краткотраен ежедневен отдих към туристическите 
маршрути (пикници, кътове за отдих, места за палене на огън, места, предназначени  
за бивакуване и палатъчни лагери, местата за масови мероприятия), кътове и 
погледни площадки за хора в неравностойно положение, образователни и 
интерпретативни обекти (учебни стаи на открито, интерпретативни маршрути за 
флора и фауна, специализирани места за природна интерпретация - музеи, 
м.Дендрариума – Ботаническа алея за незрящи, Детски-информационно 
развлекателен център, Спортно-информационна алея за хора с увреждания в м. 
„Игликини поляни“, алея на торфищата в близост до м.Офелиите, алея на карста, 
изградена в окрайнините на с. Боснек, алея „Сила и живот“, „Алея на билките“ и 
др.), посетителски и информационни центрове (Природозащитен информационен 
център „Витоша“ и Детски екостационар „Белите брези“), новопроектирани 
туристически атракциони и планираните нови информационни обекти за ПП, места 
за алтернативен туризъм и спорт (палатъчни лагери, места за алпинизъм, скално и 
ледено катерене, безмоторно летене, ориентиране, конни и веломаршрути, погледни 
площадки и др.). 

 
Функционално предназначение: Зоната има предназначение да конкретизира  

териториалното разположение и функционално предназначение на  обектите и  
дейностите свързани с различните форми на туризъм. Управление чрез определяне 
на режими за опазване на парковата територия на съществуващите елементи на 
туризма, както и планиране на образователни, игрови, спортни, атракционни 
елементи и съоръжения и паркови архитектурни елементи. Нови обекти и 
обслужващи съоръжения ще са насочени към балансирано разсредоточаване и 
управление на посетителите с оглед запазване на естествения характер и 
спокойствие в зоната; търсене на нови елементи на природосъобразния туризъм и 
места за отдих сред природата; планиране на райони и места с акценти за 
приоритетно развитие на туризъм, свързан с интерпретация. Ситуиране на нови 
информационни центрове.  
 
Цел на управление: Туристическата зона се управлява с цел: максимално запазване 
на екологичните, геоморфоложки и естетически дадености; създаване на условия и 
насочване на посетителите към форми на туристическо и рекреационно ползване, 
което осигурява запазване на територията в близко до естественото й състояние. 
Ограничаване  на влиянието на застрояването на поземлените имоти в ПП, връзка с 
площи от зелената система на гр.София и околните на границите на Парка площи от 
защитени зони , връзки към  Верила планина..  
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3.1.4. Зонa на хижите, сгради за подслон, административните центрове за 
управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения 
 

Обхват: Включва районите на съществуващите хижи, почивни станции, 
бунгала и сгради на администрацията на ТП ДГС/ДЛС, ПСС, бази на спортни 
клубове и ски-училища и др.; техническа инфраструктура – трафопостове, 
каптажи, просеки за въздушни електропроводи, противопожарни просеки и 
съоръжения, пътна инфраструктура; техническа инфраструктура на съществуващи 
ски-писти и лифтови съоръжения за зимни спортове и форми на летен туризъм и 
спорт (упражняване на видове спортове и атракции, детски ски зони и снежни 
паркове и др); места за ново строителство предвидени с последващи на План‘2 
устройствени проекти, процедирани и одобрени от компетентните органи, както и 
вече планирано строителство за целите на Природния парк и неговата 
администрация. 

 
Функционално предназначение: Зоната осигурява регламентиране и 

привеждане  състоянието на сградния фонд и туристическите центрове в 
съответствие със съвременните изисквания на законовата и нормативна уредба; 
Осигурява необходимата техническа инфраструктура за обслужване и постигане на 
добра благоустроеност и санитарно-хигиенни условия на сградите за подслон, 
административните центрове за управление и охрана, поддържане и развитие на 
спортните съоръжения, осигуряване пожарна безопасност и сигурност на 
ползвателите на спортните съоръжения за зимния и летен туризъм. 
 
Цел на управление: Постигане на добро техническо състояние на сградите, 
техническата и пътна инфраструктура, определяне за поддържане на сервитути на 
водопроводи, електропроводи, противопожарни просеки и спортни съоръжения, 
подобряване и поддържане на санитарно-хигиенното състояние на сградите в 
сътветствие с нормативните изисквания, отстраняване на сгради опасни за здравето 
и от срутване, планиране на нови посетителски и информационни центрове, 
осигуряване на добри условия на Парковата администрация и парковата охрана за 
оптимално управление и информационно обслужване на посетителите. 
\ 
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3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ 

 
I. РЕЖИМИ –  ОБЩИ ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ПП „ВИТОША“ 

ЗАБРАНИ ПО ЧЛ.31 ОТ ЗЗТ, ВАЛИДНИ ЗА ПРИРОДНИЯ ПАРК 

1. 
Провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и 
нискостъблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, по-
голяма от 2 хектара, в нискостъблените гори, с изключение на акациевите; 

2. Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
3. Паша на кози освен на определени за това места; 
4. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

5. Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 
6. Бивакуване и палене на огън извън определените места; 
7. Добив на полезни изкопаеми по открит способ; 

8. 
Добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми 
чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; 

9. 
Дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване 
на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически 
планове и проекти; 

10. 
Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 
цели; 

11. 
Други дейности, определени със заповедта с обяване на защитената територия 
и с плана за управление 

ЗАБРАНИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-349 ОТ 14 ЮЛИ 2000 Г., ДВ, БР.66 ОТ 
2000 Г. ЗА ПП „ВИТОША“ 
12. Ловуване извън границите на ГС „Витошко“; 

13. 
Безпокоене на дивите животни, а така също събирането и унищожаването на 
яйцата на птиците и повреждането на гнездата им; 

14. Късане на цветя, чупенето на клони; 

15. Извеждане на сечи освен санитарни и отгледни до приемането на устройствен 
проект; 

16. Събиране на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели. 

 ЗАБРАНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПП „ВИТОША“, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ С ПЛАН‘2 
3.2.1. ПО ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

17. 

Водене на поддържащи и възстановителни дейности в приоритетни горски 
местообитания, с изключение при доказана необходимост за подобряване на 
тяхната структура и състояние, ограничаване на нежелана и заплашваща 
сукцесия; 

18. 
Сеч на единични „биотопни“ дървета  - стоящи мъртви или живи дървета, 
осигуряващи местообитания на други живи организми; 

19. 
Възстановителни дейности в горите - залесяване с нетипични за 
местообитанието видове 
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20. 

Нарушаване цялостта на каменните реки с цел изземване, преместване и 
разрушаване, с изключение на отделни блокове, които възпрепястват или 
застрашават движението на хора и транспортни средства по пътищата, 
пътеките и спортни съоръжения /трасета; 

21. 
Разрушаване и изнасяне на скалните  карстови образувания, с изключение 
при археологически разкопки; 

22. 
Ползване на билки, гъби, лечебни растения, паша и риболов над 
определените норми; 

23. 
Нарушаване цялостта на торфените местообитания и събиране на торф за 
други цели; 

24. Паша без пастир и нощна паша на определените площи с устройствен 
проект за паша; 

25. 

Промяна начина на трайно ползване на земеделските поземлени имоти с 
изключение за създаване на нови трайни насаждения (характерни за ПП 
„Витоша“) и пчелини, както и в случаите когато това се предвижда със 
специализираните планове за устройство на териториите; 

26. За риборазвъждане; 

27. 
Ловуването на територията на ТП ДГС „София“, с изключение при 
регулиране на числеността на нетипичните животински видове, 
представляващи заплаха за популациите на други видове животни; 

3.2.2. ЗАБРАНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 

28. 

Строителство на нова леглова база (хижи, хотели, жилищни, почивни, вилни 
и др.сгради за подслон) за постоянно и временно обитаване, производствени, 
складови, селскостопански и конни бази, с изключение на горскостопански 
сгради, за управление и стопанисване на ПП, както и сгради предоставящи 
услуги за търговия и хранене; 

29. 

Увеличаване легловата база под всякаква форма над общ капацитет 4000 
легла (Приложение №1 към АПУ) за ПП, а капацитетът на местата за хранене 
да съответства на нуждите на легловата база и нуждите на ежедневния отдих 
и туризъм; 

30. Промяна предназначението на всички съществуващи сгради  и 
инфраструктурни сгради; 

31. Изграждане на нови постройки от спомагателен характер към 
съществуващите сгради, в т.ч. към  заведенията за обществено хранене; 

32. 
Увеличаване на застроените и разгънатите застроени площи, чрез 
надстрояване и дострояване на съществуващите сгради с изключение на 
съоръжения за достъп на хора с увреждания и противопожарни съоръжения;  

33. 
Увеличаване на легловата база в съществуващите  сгради, чрез  преустройства 
и промяна на предназначението на помещения, заложени  в обемно-
планировъчните решения; 

34. 

Използване на  строителни материали, извън традиционните: мазилки на 
варо-циментова основа, камък, дърво, стъкло, керемиди и метал, формиращи 
фасадните и покривните равнини при реконструкция и поддръжка на  
сградите; 

35. Промяна на настилката по съществуващите пътища; 
36. Ограждане на площи с изключение на пчелини. 
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3.2.3.  СПЕЦИФИЧНИ/ ДРУГИ ЗАБРАНИТЕЛНИ РЕЖИМИ 

37. 

За конен туризъм, велосипедизъм, скално катерене, посещение на пещери, 
практикуване на безмоторно летене, ски и сноуборд свободни стилове - извън 
определени със заповед на ДПП „Витоша“ маршрути (Ситуирани с 
пиктограми на картата на зонирането и Списъци с GPS-координати); 

38. 

За бивакуване и кампиране извън определените с индивидуален проект места, 
както и за целите на практически обучения на НСА, ПСС и други, 
съгласувано с ДПП „Витоша“, както и при неотложни обстоятелства – лоши 
метеорологични условия в рамките на едно денонощие; 

39. 

Преминаване на лични и служебни МПС (без тези със специален режим) по 
алейната мрежа в парка, както и по пътищата и местата, обозначени със 
забранителни пътни знаци и спирането им и паркирането извън пътната 
мрежа и обозначените паркинги; 

40. 
Движение с категории АТВ, УТВ и мотоциклети в ПП, освен при изпълнение 
на служебни задължения от ДПП „Витоша“, органи и организации със 
стопанисващи и контролни функции, при пожари и спасителни операции; 

41. 
Движение на моторни шейни, с изключение при спасителни операции, 
подхранване на дивеча, поддържане на ски пистите и снабдяване на хижите, 
почивните домове и сградите със затруднен достъп през зимата; 

42. 
Унищожаване, увреждане, преместване на обекти и съоръжения от 
административната, туристическа и информационна инфраструктура, в 
нарушение на установените с План‘2 режими, норми и условия; 

43. 

Пренасяне, превозване и престой на лица с арбалети, лъкове, гладкоцевно или 
нарезно огнестрелно оръжие, независимо дали е сглобено или разглобено, или 
в калъф, с изключение за района и служителите на ТП ДЛС „Витошко-
Студена“ и ДП „ЮЗДП“ ДП, както и за служители на ДПП „Витоша“, МВР, 
ТП ДГС „София“, при изпълнение на служебните им задължения или при 
отстрел за научни цели, или за регулиране на числеността на животинските 
видове, както и на лицата упражняващи организиран ловен туризъм; 

44. Използване на химически вещества при поддържане на пътищата през зимния 
период; 

45. 
Складиране на материали за поддържане на пътищата извън определените 
депа, с изключение на пясък в необходимия обем през зимния период; 

46. 
Извозване и ползване на обрушена скална маса и остатъци от дейността на 
кариерите, с изключение при извършване на техническа рекултивация, 
съгласно утвърден проект и при прочистване на пътища; 

47. 
Складиране на торове и пестициди, изграждане на силажни ями, напояване с 
отпадни води и течен оборски тор; 

48. Разкриване на изкупвателни пунктове за лечебни растения и горски плодове, 
гъби и охлюви на територията на ПП; 

49. 
Транспортиране на дървесина с МПС увреждащи горската пътна мрежа вътре 
в парка, в периоди, когато извозът по горската пътна мрежа без настилка води 
до нейното повреждане. 

50. 
Горене на твърди изкопаеми горива (въглища) за производство на топлинна и 
ел-енергия, както и изгаряне на опасни  отпадъци (масла, батерии, 
автомобилни гуми) в сградите за подслон и огнищата в местата за отдих 
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 II. РЕЖИМИ ВАЛИДНИ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ОТ ЗОНИТЕ: 
 

ЗАБРАНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

51. 

Зона – II: 
Зона за опазване на 
приоритетни 
природни 
местообитания и 
местообитания 
формиращи 
характерни скални и 
геоложки 
образувания, речни 
местообитания и 
местообитания на 
консервационно 
значими видове 

Добив на листников фураж в природно 
местообитание 9150, 9170, 91H0, 9110, 9130; 

52. Паша за горски местообитания  9150, 9110, 9130, 
9170; 

53. 
Стопанско ползване, унищожаване и внасяне на 
неприсъщи растителни видове в находищата на 
тис и клек; 

54. 

Водоползване, нарушаване на водния режим, 
строителство или други дейности, водещи до 
нарушаване на естествения характер на средата и 
ползване на растителни ресурси в границите на 
влажните зони и торфищата; 

55. 

Навлизане на МПС в територии за дивечовъдна 
дейност и пояс I на СОЗ, с изключение на 
служебен транспорт, обслужващ дейностите и на 
коли със специален режим на движение.  

56. Паша на разстояние 25 м. от туристическите 
маршрути; 

57. 

Свободен достъп на посетители в четири пещери, 
три от които с контролиран достъп на посетители: 
Духлата, Академик, Пепелянка и една  с 
ограничен достъп Врелото – съгласно Заповед на 
ДПП и РИОСВ-Перник; 

58. 
Разкопаване на нови входове към пещерите, с 
изключение при провеждане на спасителни 
акции. 

59. 

Зона-III: 
Зона за туризъм с 
крайселищен 
краткотраен отдих 

 

Паша за горски местообитания  9150, 9110, 9130, 
9170; 

60. 

Лов за регулиране числеността на животинските 
видове, освен на болни и представляващи заплаха 
за посетителите животни, скитащи кучета, котки 
и кръстоски между диви и домашни животни; 

61. Преминаване на коне по местната пътна мрежа; 

62. 

Преминаване през засегнати от ерозионни 
процеси пътеки и чувствителни в екологичен 
аспект територии, определени със заповед на 
директора на ДПП; 

63. 
Използване на деривационния канал за 
прехвърляне на води от водосбора на р. 
Владайска към водосбора на р.Боянска. 
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64. 
Зонa-IV: 
Зонa на хижите, 
сгради за подслон, 
административните 
центрове за 
управление и 
поддръжка на парка и 
спортните 
съоръжения 

Възстановителни дейности в горите 
(възобновителни сечи), освен възстановяване чрез 
залесяване и премахване на опасни за 
посетителите дървета и храсти от 
стопанисващият орган ТП ДГС „София“ и други 
собственици и ползватели на горски територии, 
съгласувано с ТП ДГС „София“, РДГ и ДПП, 
както и технически дейности за  разчистване на 
просеки и прокарване на нови; 

65. Паша; 

66. 

Лов за регулиране числеността на животинските 
видове, освен на болни и представляващи заплаха 
за посетителите животни, скитащи кучета, котки 
и кръстоски между диви и домашни животни; 

ЗАБРАНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО  

67. Зона-II: 
Зона за опазване на 
приоритетни 
природни 
местообитания и 
местообитания 
формиращи 
характерни скални и 
геоложки 
образувания, речни 
местообитания и 
местообитания на 
консервационно 
значими видове 

Строителство на съоръжения за зимни спортове 
и ски писти, и трасета за велоспорт; 

68. 

Строителството на нови обекти, с изключение на  
заслон на БТС по трасето на международния 
маршрут Е-4. Не се допуска разширението, 
преустройството/реконструкцията и промяната на 
предназначението на съществуващи обекти,  за 
които не се изисква оценка на въздействието на 
околната среда, без съгласуване с министъра на 
околната среда и водите или с оправомощени от 
него длъжностни лица, независимо от 
разрешенията, които се изискват по други закони: 
ЗЗТ, чл.13.(2)(изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.  

69. 

Зона-III: 
Зона за туризъм с 
крайселищен 
краткотраен отдих 

В съответствие с действащото законодателство 
–строителство  без  приет  Специализиран 
подробен устройствен план, освен в случаите, 
когато разработването му не е задължително 
съгласно действащото законодателство, в т.ч.: 
при ремонт (основен и текущ) и реконструкция на 
съществуващи сгради и съоръжения, в т.ч. 
лифтове и съществуващи ски-пътища; 

70. 
Строителство на ски писти и съоръжения, с 
изключение на довеждащи лифтове до Зона-IV, 
обслужващи летният и зимен туризъм; 

71. 

Строителство, с изключение на допълващо 
застрояване на вилни сгради за постоянно 
обитаване,  за постигане на санитарно-хигиенни, 
топлоизолационни и противопожарни нормативни 
изисквания;  

72. 
Строителство, с изключение на обекти по 
Наредба 5 от 31 юли 2014 г. на МЗХ и МРР  за 
строителство в горските територии без 



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 

447 

промяна на предназначението им – чл.54, ал.1 
от ЗГ и обекти, обслужващи туризма, включени 
в Част 4 на План‘2. 

73. Зона-IV: 
Зонa на хижите, 
сгради за подслон, 
административните 
центрове за управле-
ние и поддръжка на 
парка и спортните 
съоръжения 

В съответствие с действащото законодателство 
– строителство  без  приет Специализиран 
подробен устройствен план, освен в случаите, 
когато разработването му не е задължително 
съгласно действащото законодателство, в т.ч.:  
при   ремонт (основен и текущ) и реконструкция 
на съществуващи сгради и съоръжения, в т.ч. 
лифтове и влекове, водохващания за питейни 
нужди, открити водоеми за пожарната 
безопасност и за технологичен сняг, както и в 
случаите по Наредба 5 от 31 юли 2014 г. на МЗХ и 
МРР  за строителство в горските територии без 
промяна на предназначението им – чл.54, ал.1 
от ЗГ, и обекти, обслужващи туризма, 
включени в Част 4 на План‘2. 

74. 

Строителство на съоръжения за зимни спортове и 
ски писти, с изключение на развитие и логистика 
на съществуващите ски-центрове „Алеко“, 
„Ветровала-Офелийте-Конярника“ и в случаите на 
практикуване на зимни спортове без изсичане на 
просеки и моделиране на терена за детски ски 
писти,  снежни паркове и преместваеми влекове. 

 
 

III. НОРМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ  
ВАЛИДНИ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ОТ ЗОНИТЕ 

НОРМИ ПО ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

II. 

Зона за опазване на 
приоритетни 
природни 
местообитания и 
местообитания 
формиращи 
характерни скални 
и геоложки 
образувания, речни 
местообитания и 
местообитания на 
консервационно 
значими видове 

Ползване на ресурси 
Дървесни продукти 
 До приемането на специализиран паркоустройствен 
проект за ПП, на основание чл.64 от ЗЗТ, при 
провеждане на поддържащи, направляващи, 
регулиращи и възстановителни дейности в горите, да 
се имат предвид следните норми: 
1). Да не се допуска еднократен добив надвишаващ 
20% от запаса на насаждението, освен при 
провеждане на санитарни сечи и принудителни сечи 
съгласно Наредба № 8 с посл.изм. ДВ бр.72 от 2015 
г.; 
2). Да се поддържа мъртва дървесина в обем 
еквивалентен на 8 до 10 % от запаса на 
насажденията, с изключение на горите с висока 
степен на пожарна опасност. Запаса на мъртвата 
дървесина да се изчислява от ДГС/ДЛС на база на 
пробни площадки заложени в насаждението или по 
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друг по-точен метод; 
3). Увеличаване на възобновителния период с 20 
години за природно горско местообитание 9170; 
9130; 9110; 9150.; 
 
Норми за паша 
4). Числеността на домашните животни, допускани 
на паша, се определя на база на „Наръчник за 
практическо приложение на условията за поддържане 
на земята в добро земеделско и екологично 
състояние“ МЗХ, 2010 г. при съблюдаване на вида, 
горните граници на броя и пасищните райони, както 
следва: 
5). Ползване на площите за паша от земеделски 
стопани до 0.15 ЖЕ/ха или минимум 1 коситба за 
съответната година до 15 август за районите за паша 
от ПП: 
ЖЕ-условна единица/ коефициент за приравняване 
на гъстотата (броя) на животни на единица фуражна 
площ, използвана за изхранването им както следва: 
o Един кон над 6-месечна възраст се равнява на 
1.0 ЖЕ = 1 ха/1 глава; 
o Говедо до 6 мес. възраст – минимум 0.4 ЖЕ = 
0.4ха/1глава 
o Говедо до 1 година – минимум 0.6 ЖЕ = 0.6 
ха/1глава 
o Говедо над 1 година до 2 години се равнява на 
1.0 ЖЕ  =1 ха/1глава 
o Една крава с бозаещо теле над 2 годишна 
възраст - 1.4 ЖЕ  = 1.4 ха. 
o Една овца се равнява на 0.15 ЖЕ = 0,15 ха/гл = 
150 м2/гл  
Забележка: 
Не се предоставят площи за едновременна паша на 
едър и дребен добитък. 
6). При намаляване на тревното покритие под 60% на 
определени пасищни територии, основно в зоната на 
високопланинските пасища, да се прилага редуване 
на площите за паша през 15 дни; 
7). Стадата се групират до 200 глави овце и до 100 
глави говеда или коне. Всяко стадо може да се 
съпровожда от най-много три кучета, които 
задължително носят спъвачки (с дължина до 
коленете на кучето и дължина на пръчката 30 см); 
Недървесни продукти  
Ползването на недървесни продукти – билки, 
диворастящи плодове и гъби, да се реализира 
съгласно следните норми : 
8). Диворастящи плодове, с изключение на тези от 
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лечебните растения, за лични нужди – количества в 
свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на 
един ден – до 5 кг; 
9).Билки, за лични нужди – количества в свежо 
състояние, събрани от едно лице в рамките на  един  
ден, както следва: 
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг; 
б) стръкове – до 2 кг; 
в) листа – до 1 кг; 
г) кори – до 0,5 кг; 
д) цветове – до 0,5 кг; 
е) семена – до 0,1 кг; 
ж) плодове – до 3 кг  
з) пъпки – до 0,5 кг; 
и) талус – до 1 кг. 
10). Гъби - за лични нужди – количества в свежо 
състояние, събрани от едно лице в рамките на един 
ден – до 3 кг. 
Любителски и спортен риболов  
(спортно-състезателен характер) 
11).Разрешено време – светлата част на денонощието; 
12). Разрешени – един ден от седмицата; 
13). Разрешени средства – една въдица с монтирана 
на нея една кука; 
14). Разрешени количества – при еднодневен излет за 
лични нужди могат да се запазят до 2 кг. риба, но не 
повече от 6 бройки или 1 екземпляр по- голям от 2 
кг; 
15). Разрешена стръв – само изкуствена 
 
Строителство 
16).Прилагане на норми за строителство в  горски  
територии без промяна на предназначението им с  
определени показатели съгласно Наредба 5 от 31 
юли 2014 г., МЗХ, МРР  за строителство в горските 
територии без промяна на предназначението им – 
чл.54, ал.1 от ЗГ. 

 

III. 
Зона за туризъм с 
крайселищен 
краткотраен отдих 

Ползване на ресурси 
 
Дървесни продукти 
До приемането на специализиран паркоустройствен 
проект за ПП, на основание чл.64 от ЗЗТ, при 
провеждане на поддържащи и възстановителни 
дейности в горите, да се има предвид Наредба № 8 
от 05.08.2011 г за сечите в горите, посл.изм. ДВ 
бр.72 от 2015 г. и норми 1), 2) и 3); 
 
Норми за паша:  
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Съгласно норми 4).,5)., 6). и 7). 
 
Недървесни продукти  
 Съгласно норми 8)., 9). и 10). 
 
Любителски и спортен риболов 
 Съгласно норми 11)., 12)., 13)., 14). и 15). 
 
 
Строителство 
 
17). Строителство съгласно  нормативно  
разработено Задание съгласувано по чл.125 от ЗУТ, 
Специализиран ПУП и технически проекти, 
съгласно ЗУТ, ЗГ, ЗВ, ЗКН, процедирани по ЗООС и 
ЗБР; 
18). Строителство с определени показатели 
съгласно Глава Дванадесета, чл.46 ал.6 от Наредба 7 
от 22.12.2003 г. посл изм. ДВ, бр.21 от 2013 г. на 
МРР за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони – 
строителство на лифтове  до Зона IV и за обектите 
по чл.153, ал.1 от ЗГ; 
-   За строителство на обекти в горски  територии без 
промяна на предназначението им съгласно 
показатели по норми 16). 

IV. 

Зонa на хижите, 
сгради за подслон, 
административните 
центрове за 
управление и 
поддръжка на 
парка и спортните 
съоръжения 

Ползване на ресурси 
19). До приемането на специализиран 
паркоустройствен проект за ПП, на основание чл.64 
от ЗЗТ, при провеждане на възстановителни, 
поддържащи, направляващи и регулиращи  дейности 
в горите, да се има предвид  Наредба № 8 от 
05.08.2011 г за сечите в горите, посл.изм. ДВ бр.72 
от 2015 г. и норми 1)., 2). и 3).; 
 
Строителство 
Строителство съгласно  нормативни изисквания с 
показатели и норми  17). и 18).  
20). Строителство с определени показатели съгласно 
Глава Дванадесета, чл.46 ал.6 от Наредба 7 от 
22.12.2003 г. посл. изм. ДВ, бр.21 от 2013 г. на МРР 
за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони – за 
спортните съоръжения и ски спорт: влекове и 
лифтове  преместваеми и стационарни в съседство с 
хижите на Зона IV и за обектите по чл.153, ал.1 от 
ЗГ. 
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НОРМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
УСЛОВИЯ  

II. 

Зона за опазване на 
приоритетни природни 
местообитания и 
местообитания 
формиращи характерни 
скални и геоложки 
образувания, речни 
местообитания и 
местообитания на 
консервационно значими 
видове 

1). Спазване на правилата и изискванията за 
събиране на билки или генетичен материал от 
лечебни растения, включително начините, 
инструментите, хигиенните изисквания при 
събирането; 
2). При проектиране и изграждане на архитектурни 
елементи и съоръжения, преимуществено да се 
използват естествени материали – камък и дърво; 
3). При отсъствие или нефункциониращо 
пречиствателно съоръжение - разработване на 
технически проекти и реализации до 01.01.2018 г. 
4). При планиране на хижа/заслон (на БТС по 
маршрута Е-4), да се спазва  показател за етажност 
до 7 м;  

III. 
Зона за туризъм с 
крайселищен 
краткотраен отдих 

 5). При реконструкция и основен ремонт на  
съществуващите сгради да се планира 
минимизиране на разгънатите застроени площи и 
легловия капацитет, като всички преустройства са 
за по-високо качество на обитаване и обслужване; 
  6). Саниране на сградния фонд на основното 
застрояване с   прилагане на мероприятия по 
енергийна ефективност, санитарно-хигиенни и 
противопожарни изисквания;  

IV. 

 
Зонa на хижите, сгради за 
подслон, 
административните 
центрове за управление и 
поддръжка на парка и 
спортните съоръжения 

 7). Въвеждане на съвременни технологии за 
енергопроизводство за отопление и осветление; 
8). Въвеждане на услуги, за високоскоростен  
пренос на данни; 
9). При използване на технологии за изкуствен 
сняг, както и при затревяване върху ски писти, да 
се използват вещества или  разтвори, които не 
увреждат почвата и водите, вкл. повърхностния 
отток. 
10). Да не се допуска движение на МПС и техника 
по ски-пистите, през времето когато те не са 
заснежени, освен при спасителни операции, при 
гасене на пожари и за поддържане на съответното 
съоръжение; 
11). Реализирането на палатъчните лагери   да 
става по разработен индивидуален инвестиционен 
проект. 
 12). При ремонт и реконструкция на хижите и 
старите заслони изпълнението на част: 
„Архитектурна“ да се реализира по 
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първоначалните строителни книжа, в съответствие 
с противопожарните норми и изискванията за хора 
с увреждания; 
13). Изисквания и контрол за саниране на околното 
пространство на съществуващите сгради, 
премахване на строежите със спомагателни 
функции и осигуряване на площи със същите 
функции в основните сгради; 
14). В срок от 3 години след влизане на План‘2 в 
сила, всички обществени сгради приемащи 
туристи, според капацитета им, да се оборудват с 
мобилни пречиствателни съоръжения, ако не е 
предвидено с влязъл в изпълнение проект за 
преустройство който трайно решава проблема, по 
аналогичен начин. 
15). Промяна на предназначението на част от 
помещенията в сградите  и създаване на условия за 
въвеждане на допълнителни услуги като 
конферентни площи, учебни зали, интернет 
услуги, фитнес, сауни и други с развлекателен 
характер. 
16). За забраните по т.3.2.2. се прилага  условието, 
за изключение в случаите когато има влезли в сила 
разрешения за строежи по ЗУТ към момента на 
влизане в сила на плана за управление; 

ПРЕПОРЪКИ 

1. 

За Зона-III, в частта  на 
територията на СО  
 
За Зона-IV 

⇒ В  срок от 1 месец, след приключване на 
зимния сезон, СО чрез ангажираните от нея фирми 
да почисти пясъчното покритие на пътната мрежа в 
ПП „Витоша“; 

2. 

За Зона-III, в частта  на 
територията на СО  
 
За Зона-IV 

⇒ При събиране на битовите отпадъци от 
територията на ПП „Витоша“, СО да изключи 
ползване на кошчета за отпадъци, като се ограничи 
само до контейнери за разделно събиране на 
отпадъците 
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

РЕЖИМИ 

      
1. 

Научни изследвания, в т.ч. събиране на семенен материал, на редки, 
ендемитни, реликтни и защитени видове, могат да се извършват във 
всички зони (без „зона резерватна“), след уведомяване и съгласие по 
съответния ред  от ДПП  „Витоша“, РИОСВ - София и РИОСВ – Перник в 
обхвата на техните територии, а за защитените видове с разрешение от 
МОСВ.  

УСЛОВИЯ 

      
2. 

1) Уведомление до ДПП, ТП ДГС/ДЛС, РДГ и РИОСВ с описание на 
местоположение и GPS координати и ясна маркировка на терена за 
отложените пробни/мониторингови площи на територията на ПП, с цел 
опазване на обектите на изследване; 
2) Ограничено използване на увреждащи околната среда и видовете 
технически пособия, инструменти и технологии; 
3) Всички съоръжения след приключване на наблюденията  се демонтират, 
като  се възстановява  първоначалното състояние на площите; 
4) При провеждане на научни изследвания и мониторинг,  се оставя 
екземпляр от докладите на разположение в ДПП – на хартиен и магнитен 
носител, с които се отчита дейността;  
5) ДПП  води регистър на научните разработки, проучвания и 
изследвания за територията на ПП „Витоша“ 

ПРЕПОРЪКИ 

3. 

1) Научно-изследователските дейности за територията на ПП „Витоша“ се 
провеждат въз основа на проектите залегнали в Програма „Научни 
изследвания“ към Част 4 от ПУ; 
2) Предложенията за други научно-изследователски дейности/проекти 
към ПУ, могат да се правят пред ДПП „Витоша“, след 4-тата година, за 
приемане с Прегледа на изпълнението на Плана на 5-тата година от 
действието му; 
3)  Новите предложения за научни проекти следва да съдържат 
аргументация и следните данни: име на проекта, цел, място на прилагане, 
очакван резултат, методика на работа, срок на изследване(проучване); 
4) ДПП „Витоша“ да включи в своите отговорности да подпомага 
работата на учени, студенти, докторанти,  предоставяйки им възможност за 
ползване на налична информация, теренни проучвания и практики. 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

1. 
Места за паркиране да се осигуряват при подходите на ПП при норматив 
25 кв.м за лек автомобил и 55 кв.м за автобус, както и 35 кв.м за хора с 
увреждания с определено процентно участие на паркинга; 

2. 
Знаци за ограничаване скоростта на движение с МПС за преминаващи 
животни, туристи и велосипедисти, да се поставят на определени пътни 
участъци, съгласувано с РДГ, ДПП и СО/КАТ; 

3. 

ДПП да поддържа тесни партньорски връзки с общинските 
администрации на прилежащите  общини (Столична община, община 
Перник, община Радомир и община Самоков) и с техните експерти, за обмяна 
на информация и съвместни акции и дейности; 

4. 

За превенция на незаконната сеч и бракониерство, ДПП да потърси и 
осъществи тесни партньорски взаимоотношения с териториалните поделения 
на ЮЗДП – гр.Благоевград,  ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-
Студена“ в гр. София и с. Кладница, община Перник, ТП ДГС „Радомир“, 
ТП ДГС „Самоков“ и ОП „Управление на общински земи и гори“ за 
организиране на съгласувани съвместни акции и др.дейности;  

5. 

Координирано от МОСВ, РИОСВ и ИАГ, изграждане на управление за 
територията на ПП „Витоша“ насочено към опазване на естествените 
биологични коридори със съседните ЗЗ, значими за миграцията,  
дисперсията и генетичния обмен между  видовете; 

6. 
Съгласуване с регионалните планове и програми за осъществяване на 
транспортни връзки и инфраструктура за придвижване към ПП и между 
прилежащите селища. 

7.  

Препоръчителен режим за „Контактната зона“ на ПП, включваща 
прилежащите територии със селища и информационни центрове на ДПП в 
тях, обекти на културния туризъм, поземлени имоти - обект на бъдеща 
процедура за промяна границите на ПП. 

 
В План‘2 след Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите е 
включено Приложение - 6: Карта на функционално зониране на ПП „Витоша“ в М 1:100 000. 
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ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
ПОЛЗВАНЕ 
 
4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

На основата на оценката на ефективността на управленисто на ПП „Витоша“ в 
т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: 
Дългосрочни цели и ограничения от Плана за управление, са определени приоритетни 
направления за 10 годишен период на действие на Плана. Критериите  за определяне 
произтичат от:  
-     Международни и национални  документи, планове и стратегии; 
-     Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за управление; 
-    Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения отразени 
в точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за 
предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на План‘2. 
Основните критерии са обособени в следните насоки: 

⇒ Избор на местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
⇒ Избор на видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
⇒ Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното 

културно наследство; 
⇒ Дейности за опазване и възстановяване на ландшафти; 
⇒ Дейности за поддържане и възстановяване на горски и безлесни територии; 
⇒ Дейности за създаване на условия за природосъобразен туризъм, спорт и рекреация; 
⇒ Въздействие върху ключови  компоненти на околната среда и др. (атмосферен 

въздух, води, почви); 
⇒ Развитие на бъдещи научни изследвания с приоритетни области за постигане на 

целите на План‘2; 
⇒ Планиран Комплексен мониторинг на абиотични фактори, биологични групи и 

видове, социално-икономически фактори за управленски мерки; 
⇒ Развитие на образователни дейности в посетителските и информационните 

центрове, развитие на мрежата от информационни центрове; 
⇒ Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП „Витоша“; 
⇒ Прилагане на модел за управление на Парка, съчетаващ интересите на държавата и 

местните общности. 
 

Очертават се следните приоритети степенувани по важност, свързани с постигане 
на главните цели : 
 
ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен елемент от 
Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 
 
Приоритети: 

⇒ Опазване Природния парк като забележително геоложко и геоморфоложко 
образувание, планина, съхранена в значителна степен с естествени природни елементи – 
екосистеми, природни местообитания, характерни растителни съобщества и видове от  
флората и фауната; 
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⇒ Съхраняване/възстановяване на естественото състояние и качествата на 
ландшафта и неговите компоненти, запазване естественото състояние на 
представителните, типични и уникални елементи на ландшафта като каменни реки, 
речни долини и речната мрежа, растителните формации от обикновен смърч и букови 
формации, съобщества от редки и ендемитни видове дървесна и храстова 
растителност, скални образувания, извори и водопади, водни площи, уникалните 
торфищтни комплекси и др.; 

⇒ Концепция за запазване на естественото състояние на  карстовите извори и 
повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“; 

⇒ Да се съхранят естественото състояние, биологичния потенциал и разнообразие 
на уникалните торфени съобщества, крайречни местообитания и другите влажни зони в 
парка; 

⇒ Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и местообитания на 
видове от флората и фауната; 

⇒ Опазване и поддържане/възстановяване на реинтродуцираните  популации на 
видове от флората и фауната; 

⇒ Запазване с План‘2 на начина на трайно ползване на земеделските територии и 
възможности за развитие на други култури и дейности, в съответствие с предмета и 
целите на опазване защитена зона Витоша за опазване на дивите птици; 

⇒ Изпълнение на ангажиментите съгласно  международните конвенции и директиви 
по които Република България е страна, свързани с опазване на биологичното 
разнообразие, ландшафта, културното наследство, водите, промените на климата, 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, достъпа 
до информация и др.; 

⇒ Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното 
културно наследство във връзка с природното наследство на ПП „Витоша“ с цел по-
дълбоко осмисляне на връзките на хората с планината и развитието на културен 
туризъм; 

⇒ Подкрепа за носителите на нематериалното културно наследство в 
прилежащите територии на парка и осигуряване на възможност за неговото описване и 
по-възможност дигитализиране. Насърчаване на практиките на ревитализация на 
отделни обреди, празници и местни традиции; 

⇒ Създаване на защитени територии с граници и режими на опазване на 
археологическите недвижими културни ценности; 

⇒ Изработване на програма за интегрирано опазване и социализация на културните 
и природни ценности в ПУ Витоша; 

⇒ Изработване на нови културни коридори и маршрути, които да представят  по-
точно и по възможност тематично недвижимите  културни ценности и 
нематериалното културно наследство в прилежащите към парка територии; 

⇒ Разработване на Програма за научни изследвания с приоритетно значение за 
постигането на главните цели; 

⇒ Разработване на Програма за Комплексен мониторинг на територията на ПП 
„Витоша“; 

⇒ Програма за мониторинг по състоянието на водните тела в парка; 
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⇒ Развитие на образователни дейности в посетителските и информационните 
центрове, развитие на мрежата от информационни центрове и пунктове; 

⇒ Изнасяне на информационните и образователни дейности в природна среда, 
тематични маршрути, зелени класни стаи, участие на подрастващи във  
възстановителни дейности в местообитанията и др.; 

⇒ Поддържане на широк спектър на обучение на територията на Парка във видове 
спорт(ски, алпинизъм, ориентиране, безмоторно летене, велосипедизъм, катерачество и 
др.), водачество в биологичните аспекти на познанието; 

⇒ Да се създадат от ДПП организационни условия за  функциониране на 
Консултативен съвет съгласно приетиет Правилник за дейността му; 

⇒ Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на 
държавата и  местните общности; 

⇒ Изграждане на капацитет на Дирекцията на ПП в съответствие с изискванията 
за ефективно управление на ПП и структурни промени; 

⇒ Разработване на перманентна Програма за обучение и квалификация на персонала 
на ДПП. 

 
ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване 

на ресурсите на Природния парк 
 
Приоритети: 
⇒ Опазване, поддържане и възстановяване на горскодървесните ресурси; 
⇒ Оценка и картиране  на материални, регулиращи и културни услуги на 

територията на ПП „Витоша“ – предоставяне на качествени Екосистемни услуги; 
⇒ Разработване на водозащитна програма от оперативни мерки за пречистване на 

отпадъчните води на територията на ПП „Витоша“; 
⇒ Подобряване на състоянието на санитарно-охранителните зони в съответствие 

с нормативните изисквания; 
⇒ Подобряване на техническото състояние на водохващанията на територията на 

парка; 
⇒ Осигуряване на дървесина за нуждите на Дирекцията на ПП и местното 

население предимно като дърва за огрев; 
⇒ Устойчиво ползване на недървесни продукти съгласно разработени планове и 

проекти за паша, лечебни растения, горски плодове, гъби, сенокос и др. ползвания ;  
⇒ Планиране на основата на природния потенциал на територията, на 

възможности  за съвременно развитие на устойчив туризъм и неговите форми; 
⇒ Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи; 
⇒ Съвместяване на План’2 с национални, регионални и местни/общински 

стратегически документи свързани с развитието на туризма, спорта и рекреацията, в 
т.ч. с общинските планове за развитие за програмен период 2014-2020 г. и общите 
устройствени планове (приети или в процедура по приемане), други приети  проекти и 
документи; 

⇒ Природен парк „Витоша“ – обект от Програмата „София - Европейска столица 
на спорта 2018 г.“; 

⇒ Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови 
алтернативни възможности за осигуряване на приходи  за местните хора; 

⇒ Запазване/възстановяване на  традиционните форми на земеделие и 
животновъдство; 
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⇒ Разработване на устройствен проект за паша в определените за паша райони от 
План’2 на ПП „Витоша“; 

⇒ Въвеждане на устойчив транспорт в ПП „Витоша“, като съвместна инициатива 
и грантов проект с общините за въвеждане на електромобили като средство за 
екологичен транспорт за ограничен автомобилен достъп в ПП; 

⇒ Създаване на буферни паркинги при подходите на ПП, с цел ограничаване на 
навлизането с лични МПС в ПП. 
 
4.2. ПРОГРАМИ 
 

Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и 
определени Приоритети за тяхното реализиране с План’2, като допълват програмите от 
План’1. Обхващат следните направления: 
 
4.2.1. Програма: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен елемент от 
Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 
 

1.  Паркоустройствен проект  за територията на  ПП „Витоша“- фаза Технически  
проект; 

2. План за управление на ЗЗ „Витоша“; 
3. Проект за включване на ПП „Витоша” в глобалната мрежа от геопаркове на 

ЮНЕСКО; 
4. Концепция за запазване на естественото състояние на  карстовите извори и 

повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“; 
5. Сравнителна  оценка на състоянието и прогноза на риска за горската растителност 

на ПП „Витоша“  с  класически методи и SPPAM софтуер с цел устойчиво управление на 
територията; 

6. Изследване на гъбното разнообразие на територията на уникалните торфищни 
комплекси в ПП ,,Витоша”; 

7. Изследване и картиране на чуждоземните инвазивни видове на територията на ПП 
,,Витоша”; 

8. Оценка на състоянието на водораслите в уникалните торфени съобщества в ПП 
„Витоша“; 

9. Оценка на водорасловите находища разположени в карстови форми, пещери и 
скални образувания; 

10. Възстановяване и подпомагане (реинтродукция и опресняване) на популациите на 
застрашени и уязвими видове растения; 

11. Проучване находищата и състоянието на популациите на представителите на сем. 
Orchidaceae на територията на парка; 

12. Проучване папратовидните видове на територията на парка; 
13. Картиране и определяне състоянието на популациите на консервационно значими 

видове растения, като Trollius europaeus, Aquilegia aurea, Anemone narcissilflora, Anemone 
sylvestris и др.; 

14. Проучване на видове от висшата флора, съобщавани еднократно за Витоша – 
Trifolium rubens, Pyrola rotundifolia, Linum extraxillare, Listera cordata; 

15. Проучване на ендемичния и реликтен елемент във флората на Витоша – находища, 
състояние, заплахи; 
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16. Изготвяне на предложения за обявяване на местности с висока консервационна 
ботаническа стойност – например находища на планински явор (Acer heldreichii),  
петтичинкова върба (Salix pentandra), тис (Taxus baccata) и др.; 

17. Инвентаризация на флората на Боснешкия карстов район като уникален за 
територията на парка.  

18. Проучване на лихенизираните гъби на територията на парка; 
19. Възстановяване на популацията на балканският ендемит (Colias caucasica 

balcanica) в ПП „Витоша“; 
20. Опазване популациите и местообитанията на защитени видове риби на територията 

на ПП „Витоша“ - балканска пъстърва, видовете главоч, струмски гулеш, балкански 
щипок; 

21. Поддържане местообитанията на водни и земноводни – стоящи водоеми; 
22. Продължаване на проекта „Улов на мечки в ПП „Витоша“ с цел поставяне на GPS – 

GSM нашийници“; 
23. Разширяване на системата за регистриране на изстрели на територията на ПП 

„Витоша“; 
24. Проучване на популацията на вълка на територията на ПП „Витоша“ и 

консервационни дейности за опазване на местообитанията на вида и хранителна база; 
25. Подобряване на условията на прилепните (Chiroptera) местообитания; 
26. Дейности по  поддържане и функциониране на волиера за дневни и нощни 

грабливи птици. Възможности за разселване на територията на парка; 
27. Повторно освобождаване на бедстващи и рехабилитирани птици и проследяване на 

тяхната адаптация, закупуване на предаватели и др. необходима техника, проследяване, 
мониторинг. Проучване на подходящи местообитания и изграждане на подхранване. 
Информационни кампании, изкуствени гнезда, поставяне на макети; 

28. Проучване възможностите за реинтродукция на глухара (Tetrao urogallus) и кеклика 
(Alectoris graeca) на територията на парка; 

29. Състояние и тенденции в разпространението и числеността на високопланинската 
орнитофауна; 

30. Значението на ПП „Витоша“ за миграцията на птиците по миграционния коридор 
Via Aristotelis  

31. Инвентаризация на териториите на парка и картирането им чрез лазерно заснемане 
(Lidar) 
 
4.2.2. Програма: Териториални аспекти, развитие на туризъм и инфраструктура, 
включително и безопасност на посетителите 
 
32. Разработване на Специализиран подробен устройствен план съгласно чл.111 и чл. 126. 
от ЗУТ за Зона III от План‘2 - Предварителен и окончателен проект; 
33. Разработване на Специализиран подробен устройствен план съгласно чл.111 и чл. 126. 
от ЗУТ за Зона IV от План‘2 - Предварителен и окончателен проект; 
34. Разработване на водозащитна програма от оперативни мерки за пречистване на 
отпадъчните води на територията на ПП „Витоша“; 
35. Изследване на устройствените проблеми по граничния контур на ПП „Витоша“ и 
последващи мероприятия за отстраняването им;   
36. Парньорски проект с общините за въвеждане на устойчив обществен транспорт в ПП 
„Витоша“; 
37. Изграждане на паркинги при подходите, туристическите центрове, туристическите 
обекти 
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38. Устройствени и инвестиционни проекти за увеличаване достъпната площ и елементи 
за отдих за хора с увреждания - Специализирани площадки за достъп на хора с 
увреждания 
39. Адаптиране на съществуващия сграден фонд  и инфраструктура към променените 
реалности  
40. Проект за развитие на ПП „Витоша“ като биосферен резерват по Програмата „Човекът 
и биосферата“ за определяне на преходна зона в посока Палакария и Верила; 
41. Проект за проучване разширяване границите на ПП „Витоша“ в посока Палакария, 
Верила и долината на Куртова река и Ведена 
42. Разработване на устройствена схема за връзка  на парковата инфраструктура с 
природни територии извън границите на ПП основно в землищата на Бистрица, 
Железница, Кладница и Рударци; 
43. Проекти за развитие на системата от посетителски и информационни центрове в 
общините Перник и Самоков и близките до Парка населени места; 
44. Проект за балансирано туристическо развитие с посетителска инфраструктура за 
Боснешкия карстов район; 
45. Изграждане на информационен център за ПП „Витоша” в с. Ярлово и с.Чуйпетлово 
46.Изграждане на образователни и информационни кътове по изготвени вече проекти в 
южната и западната територия на парка (Нови туристически атракции в ПП „Витоша“); 
47. Изграждане на кътове с екстремно-развлекателни съоръжения и специализирани 
маршрути (тип „Робинзон“); 
48. Дендрологични проекти за създаване на нови и поддържане на съществуващи 
тематични маршрути в м. Дендрариума; 
49. Подновяване на туристическата маркировка по маршрут Е4, както и добавяне на 
кътове за отдих и информационни табла по маршрута; 
50. Изграждане на туристическа хижа/заслон обслужваща международния маршрут Е4; 
51. Изготвяне на проект и реализиране на ремонт / изграждане на музеи на Водното конче 
и Совата в м. Белите брези; 
52. Създаване на природозащитен информационен център в с. Боснек, в съчетание с музей 
на пещерите от ПП „Витоша“, вкл. възстановяване и обогатяване на тематичен маршрут 
„Алея на карста“; 
53. Изготвяне на проект за експониране и трайно обезопасяване на Боянския водопад и 
неговото реализиране на терен; 
54. Опис на състоянието, възстановяване и поддръжка на чешми; 
55. Проект за обновяване и поставяне на нови маси с пейки "Витошки тип",  ремонт и 
подмяна на скари и мостове и др. архитектурни елементи; 
56. Проект за обновяване на информационните табла в ПП „Витоша“ и допълване с нови; 
57. Проект за обновяване и обогатяване с насочващи и забранителни табели; 
58. Изграждане на нови беседки; 
59. Опис, ремонт и възстановяване / изграждане на стълбова зимна  маркировка и нейното 
оптимизиране на участъци, които са обосновани;  
60. Освежаване на  стара и изграждане на нова лентова маркировка; 
61. Подобряване и развитие на туристическите пешеходни и веломаршрути; 
62. Маркиране на екстремен маршрут и изграждане на препятствия за "офроуд" 
автомобили в прилежаща на парка територия; 
63. Програма и план за действие за борба с бедствия и аварии, оценка на риска; 
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4.2.3. Програма: Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и 
наматериалното културно наследство във връзка с природното наследство на ПП 
„Витоша“ 
 
64. Програма за нови системни теренни издирвания на археологически обекти на 
територията на ПП „Витоша“; 
65. Проекти за консервация, реставрация и експониране на стенописите в черквите в с. 
Чуйпетлово и с. Боснек; 
66. Документално и историческо проучване за вписване на хижите „Кумата” и 
„Селимица” като архитектурни културни ценности; 
67. Проекти за консервационни и възстановителни дейности в Кладнишкия и 
Драгалевския манастири; 
68. Проекти за проучвания и опазване – експониране, на най-значимите археологически 
обекти;  
69. Проект за устройство на Парковата територия като място за временни експозиции на 
открито за съвременно изкуство; 
70. Разработване на система за водене на документация и опазване на  нематериалното 
културно наследство в областта на песенния фоклор и местните традиции; 
71. Проект: Споменът за Св. Иван Рилски в полите на Витоша; 
72. Проект: Столичани и Витоша 
73. Проект: Създаване на експозиция на закрито и открито на тема природата, поминък и 
занаятите на територията на ПП-рударство, металодобив, добиване и обработка на камък, 
златотърсачество и др. 
 
4.2.4. Програма: Възстановителни дейности в горите и устойчиво ползване на 
ресурсите 
 
74. Проект за възстановяване на местообитанията на естествените смърчови гори в ПП 
„Витоша“.  
75. Разработване на методика за космически мониторинг на атмосферни замърсявания, 
пожари на базата на спътникови и ГИС данни; 
76. Продължаване на възстановяване на благоприятното състояние на местообитание 91E0 
*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) и разширяване на неговата територия на ПП „Витоша“; 
77. Възстановяване и опазване на естествени дъбови местообитания (91M0 Балкано-
Панонски церово-горунови гори и 91Н0 - Панонски гори с Quercus pubescens) на мястото 
на създадени иглолистни култури в ПП „Витоша“; 
78. Поддържане на благоприятно природозащитно състояние на местообитание 3150 
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 
(Боянско езеро); 
79. Разработване на Методика и ресурсна оценка на лечебните растения на територията на 
ПП „Витоша“; 
80. Инвентаризация и картиране за определяне на  количество мъртва дървесина в 
горските съобщества; 
81. Проекти за ремонт  и осигуряване рибни проходи на съществуващи технико-
укрепителни съоръжения; 
82. Проекти за противоерозионни съоръжения и мерки в участъци от пътната и  алейната 
мрежа на Парка; 
83.Оценка на екосистемните услуги на Природен парк „Витоша“ като макроекологична 
система и препоръки за устойчивото им ползване и управление; 
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84. Изследване на функционални показатели на  основни природни местообитания в 
Природен парк „Витоша“ във връзка със значението им като депа на СО2 и продуценти на 
биомаса и кислород; 
85. Фенологични изследвания на горската растителност в района на ПП „Витоша“  за  
оценка на  устойчивостта и динамиката на осигуряваните екосистемни услуги; 
86. Изследване и картиране на разнообразието от ландшафти на  ПП „Витоша“ с цел 
оценка на  предоставяните екосистемни услуги. 
87. Фенологично развитие на тревните съобщества и сезонната смяна  на аспектите в 
района на ПП „Витоша“ с цел оценка на естетическото и рекреационно значение на  
негорските ландшафти; 
88. Оценка на екосистемните услуги като макроекологична система и препоръки за 
устойчивото им ползване и управление за рибните ресурси; 
89. Проучване на стопанската продуктивност на ливадите и пасищата в границите на ПП 
„Витоша“; 
90. Разработване на програма за дългосрочен мониторинг на ефекта от прилагането на 
традиционни  форми на земеделие и животновъдство върху състоянието на 
биоразнообразието в ПП „Витоша“ 
  
4.2.5. Програма:  Научни изследвания и Комплексен мониторинг 
 
Научни изследвания 
91. Разработване на обща класификация на растителността на ПП „Витоша“ по 
флористично-екологичния метод на  Браун-Бланке; 
92. Оценка въздействието на антропогенната фрагментация на местообитанията върху 
биоразнообразието в ПП „Витоша“; 
93.Превантивни дейности и мониторинг на развитието на корояда (Ips typographus) в 
засегнатите горски местообитания в ПП Витоша; 
94. Мониторинг на находищата на Echium russicum J. F. Gmel. (Boraginaceae), 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (Orchidaceae) и Tozzia carpathica Woloszczak 
(Scrophulariaceae); 
95. Проучване на разпространението на Salix alba, S. fragilis и техния хибрид Salix x rubens 
в състава на крайречните гори от местни дървесни видове; 
96. Проучване популациите на видове от род явор на Витоша - планински явор (Acer 
heldreichii), хиркански явор (Acer hyrcanum), шестил (Acer pseudoplatanus) и др. – 
възможности за естествено възобновяване и хибридизационни процеси (въз основа на 
досегашни проучвания върху находищата и състоянието на планинския явор (Acer 
heldreichii) на територията на ПП Витоша”; 
97. Проучване произхода на Sorbus chamaemespilus на Витоша с оглед липсата на 
естествено възобновяване на вида и дългогодишните неуспешни усилия за 
възпроизвеждането му в изкуствени условия; 
98. Проучване върху глациалната реликтна фауна в ПП „Витоша“ 
99.Наблюдение и анализ върху смъртността на животинските видове следствие 
автомобилния трафик по пътищата в ПП „Витоша“; 
100. Обновяване на генетичния фонд на благородния елен; 
101. Поддържане и подобряване на условията в прилепните  местообитания. 
 
Комплексен мониторинг 
Програмата за мониторинг включва мониторинг на видове местообитания, мониторинг на 
видове от низша флора, гъби, висша флора и консервационно значими видове, лечебни 
растения, безгръбначна фауна, птици, бозайници, почви, реки, езера, яз.Студена и др. 
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4.2.6. Програма: Връзки с обществеността и образование 
 
102. Изработване на образователни материали за водораслите в ПП „Витоша“; 
103. Разработване и издаване на наръчник за събиране, обработка и съхраняване на 
лечебни растения, гъби, горски плодове; 
104. Създаване на геоинформационен център с образци от скали и минерали, показващи 
скалното разнообразие на Витоша; 
105. Мобилно приложение за Android и iOS – Информативно приложение за Природен 
парк „Витоша“. 
106. Проект: Геоложки обекти-изготвяне на мобилни приложения за смартфони и таблети 
за най-популярните платформи  (Android и Windows Phone); 
107. Фотоопределител на мъховете; 
108. Изработване на образователни материали „Албум на защитени и консервационно 
значими видове от флората и фауната на ПП „Витоша”; 
109. Издаване и преиздаване на информационни и рекламни материали; 
110. Изработване и поставяне на образователни табла със защитени и консервационно 
значими видове растения и животни в границите на ПП „Витоша“; 
111. Изработване на образователни материали, посветени на Боснешки карстов район; 
112. Разработване и издаване на алманах на ПП „Витоша“ в снимки, документи, история, 
факти и спомени; 
113. Разработване на проект и обособяване на музей на туризма и спорта на Витоша; 
114. Осигуряване на условия за поддържане и функционирането на посетителските и 
информационни центрове, музеи, детски екостационар, адаптационна волиера, както и на 
новоизградените по План`2; 
115. Разработване на пакет от образователни програми за различни целеви групи, филмови 
материали за обучение в Детски екостационар Белите брези (ДЕБ) и информационните 
центрове и пунктове; 
116. Изготвяне и внедряване на интерактивен аудио екскурзовод в ДЕБ, Музеи и НПЦ, с 
включена техника и сервизно обслужване; 
117. Изготвяне на мобилна мултимедийна постановка - движение, звук и светлина "ПП 
Витоша - преди и сега; 
118. Проект по поддръжка и обновяване на експонатите в музеите; 
119. Разработване и монтиране на триизмерни макети на територията на парка; 
120. Издаване на релефни карти на територията на ПП „Витоша“; 
121. Целево обучение на собственици и ползватели на територията на парка за работа в 
защитени територии; 
122. Изработване и поставяне на образователни табла със защитени и консервационно 
значими видове растения и животни в границите на ПП „Витоша“; 
123. Поставяне на специализирани гнездилки (къщички) и мониторинг на заселващите ги 
хралупогнездещи видове; 
124. Разработване на проект за прилагане на различни форми на образователни програми 
за деца, свързани с наблюдение и изучаване на фауната на парка (птици, бозайници, водни 
кончета и др.). 
125. Проект: Създаване партньорства с  университети и научни звена; 
126. Осигуряване от ДПП функционирането на Консултативния съвет; 
127. Проект: Публично частни партньорства за поддържане на парковата инфраструктура; 
128. Проект: Провеждане на социологическо проучване на общественото мнение. 
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4.2.7. Програма: Развитие на парковата администрация и икономически аспекти на 
развитие 
  
129. Включване на гъбите (консервационно значими и стопански важни ядливи видове) в 
програмите за обучение и квалификация на персонала на ДПП; 
130. Прилагане на механизми за плащания на екосистемни услуги; 
131. Обезпечаване с транспортна и специализирана техника (6 високопроходими МПС, в 
т.ч. за паркова охрана); 
132. Закупуване на пътнически мини бус за целите на управлението 
133. Проект за развитие на стопански дейности за осигуряване на допълнително 
финансиране на дейностите на парковата администрация; 
134. Разработване на Програма за обмяна на опит с други сходни в чужбина паркови 
администрации; 
135. Проект за работа с доброволци на основа на разработената методика възложена от 
ДПП; 
136. Проект за реконструкция и ремонт на административна сграда на територията на ПП 
„Витоша“ за нуждите на Дирекцията на ПП „Витоша“; 
137. Разширяване на системата за видеонаблюдение за по ефективен контрол на ЗТ. 
Доразвиване на системата. 
 
4.3. ПРОЕКТИ 
 
За всеки от изброените проекти в т. 4.2. е посочено в програмите наименование на 
проекта, цел и обект на прилагане, очакван резултат, метод на работа и приоритетност. 
Проектите са групирани и представени в Едногодишен (за първата година от действие на 
План‘2) и Средносрочен работен план  - за първите 5  години от  изпълнение на Плана за 
управление. 
 
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 са представени Програми I ÷ VII и включените в тях проекти. 
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4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 

 

На основата на оценката на ефективността на управлението на ПП „Витоша“ в 

т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: 

Дългосрочни цели и ограничения от План‘2, са описани актуализирани оперативни 

задачи за изпълнение от Дирекцията на ПП „Витоша“ и взаимодействие с нейните 

партньори и заинтересовани страни.  

 

Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекцията на 

ПП „Витоша“, която подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на 

държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване 

на горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на 

политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази 

насока в териториалния й обхват на дейност 

 

Критериите за представяне на оперативните  задачи на ДПП „Витоша“  са: 

 Произтичат от Устройствен правилник на Дирекция  на   Природен парк  

"Витоша", в сила от 10.02.2012 г., Издаден от Изпълнителната агенция по горите 

към Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 

Септември 2014г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. ДВ. бр. 22 от 22 Март 

2016 г.; 

 Не могат  да бъдат оформени и включени като проекти и дейности в Програмите; 

 Включват функциониране на Обществен Консултативен съвет  към Дирекцията на  

ПП „Витоша“ като оперативни задачи; 

 Не следва да се определят оперативни задачи и задължения  на Парковата 

администрация извън определените с Правилника за дейността й. 

Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по 

прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в 

териториалния й обхват на дейност. Съгласно чл.5  от Устройствения правилник, 

Дирекцията има планиращи, координиращи, контролни и информационни 

функции.  
Изпълнението на оперативните задачи е следствие и в пряка връзка с определените 

функции на Дирекцията на ПП „Витоша“.  

 

 Планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на 

дейности и проекти, свързани с: научноизследователска работа; поддържане и 

възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените 

местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в 

техните местообитания; опазване и управление на компонентите на ландшафта; 

възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на 

архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи 

опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на 

информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;  
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 осъществява мониторинг върху състоянието на биологичното разнообразие на 

природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на 

защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като 

част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; 

туристическото натоварване в границите на парка;  

 разработва, организира и координира провеждането на образователни програми 

за местното население и посетителите на парка; 

 планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, 

служителите, собственици на поземлени имоти в горските територии, служители на 

общинските администрации и издава обучителни материали; 

 организира изграждането и функционирането на посетителски и 

информационни центрове; 

 координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в 

рамките на своята компетентност; 

 кандидатства с проекти и програми за финансиране на извършваните от нея 

дейности пред регионални, национални и международни финансиращи институции след 

съгласуване с ИАГ; 

 организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, 

стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените 

територии, включени в териториалния обхват на дейност на дирекцията; 

 участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на 

природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и 

свързаните с тях устройствени и технически планове и проекти; 

 осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и 

опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и 

аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското 

имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по 

прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена 

от органа по прилагането им; 

 поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни 

институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, 

заинтересовани или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, 

културното наследство, рекреацията и туризма; 

 взаимодейства с местните органи на МВР, МЗХ и ИАГ, ГД "Пожарна 

безопасност и защита на населението", планинските спасителни служби и общините 
за координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, 

бракониерства и други в териториалния обхват на дейност на дирекцията;  

 съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности 

и документи за района на дейност на ДПП; 

 участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както и при писмена покана за участие в 

комисии на регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР, МВР, при осъществяване на 

контрол от тяхна страна в района на дейност на ДПП; 

 предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани 

организации и лица; 
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 извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни 

административни услуги по смисъла на Закона за администрацията; 

 организира доброволческата дейност в териториалния обхват на дейност на 

дирекцията, свързана с предмета на дейност на дирекцията; 

 организира специализирана група от служители на ДПП за участие в гасене 

на горски пожари; 

 разработва годишен план за работа през следващата календарна година; 
планът включва всички предвидени за изпълнение дейности по опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата 

инфраструктура, образователни програми и други в съответствие с плана за управление 

на природния парк и на останалите категории защитени територии, попадащи в 

териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по горите; 

 в срок до 31 януари на всяка календарна година изготвя отчет за дейността на 

дирекцията през предходната година по образец, одобрен от директора на дирекция 

"Гори и лесовъдски дейности"; 

 

Съгласно Чл. 20. Дирекцията формира приходи от дейността си от: 

1. извършване на административни услуги; 

2. продажба на печатни издания, сувенири и други материали с логото или 

наименованието на природния парк; 

3. образователна, водаческа и консултантска дейност; 

4. рекламна дейност; 

5. други дейности, разрешени от закона и водещи до постигане целите на парка и 

защитените зони. 

 

Следва да се отбележи неизпълнение на охранителни функции(определени с 

Устройствения правилник), както и структура за охрана от страна на ДПП. 

Охранителните функции са възложени на ТП ДГС/ДЛС. 

 

Представените оперативни задачи на Дирекцията на ПП „Витоша“, осигуряват 

предпоставките за организационно и професионално, в рамките на служебните 

задължения на персонала, да се осъществи подготовка и изискващото се финансиране 

на планираните Програми и Проекти от План‘2.  
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Фигура №71: Предложение за оптимизиране на  структурата на персонала на ДПП 

„Витоша“ за изпълнение на План‘2 

Източник на информация: Резултат от проучванията и планирането в План‘2. 
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ДПП не разполага и с необходимия финансов ресурс и кадрови потенциал, за да 

реализира дори малка част от всички необходими възстановителни и поддържащи 

дейности в парка (тези от тях, които не касаят горите в него). ДПП няма и правомощията 

за реализиране на редица необходими дейности (напр. поддръжка на Ел, ВиК, пътища, 

транспорт и т.н.), които влизат в задълженията на различни общински служби, ведомства 

и/или дружества. 

От друга страна Столична община и общините Самоков, Перник и Радомир винаги 

са демонстрирали съществен интерес към цялостното развитие на ПП „Витоша“, но 

нямат прекия инструментариум и бюджет защото не са стопани на парка. За жителите на 

София и Перник Витоша е любимо място за туризъм и спорт (летен и зимен), 

краткотраен отдих и почивка сред природата. За хората от Община Перник парка е и 

единствената вододайна зона за питейна вода. В по-малките общини, освен място за 

туризъм и водоснабдяване, парка е и елемент от естествената жизнена среда, която 

трябва да бъде съхранена. За селата Ярлово, Боснек и Чуйпетлово, разположени на 

границата, парка Витоша е и място за паша и събиране на дърва за огрев.  

На практика през последните 10 и повече години туристическата инфраструктура 

(хижи, сгради, пътища, спортни и др.съоръжения и т.н.) не е поддържана и в много 

голяма степен е изцяло амортизирана; санитарно-хигиенното и противопожарното 

състояние в тези обекти е далеч от съвременните норми; достъпът на туристите до 

планината е неорганизиран и силно накърняващ околната среда; в парка има редица 

неподдържани, ерозирани маршрути / пътеки; стари спортни съоръжения, които стоят 

като паметници, вместо да се модернизират и/или да се  построят нови такива по един 

съобразен с природното богатство начин, за да привличат, а не да отблъскват млади и 

стари любители на планината и спорта; многобройни са неуредените въпроси със 

собствеността на физически и юридически лица с ПИ в границите на парка, и други. 

 

С оглед преодоляване на цитираните и други диспропорции в развитието на ПП 

„Витоша“ - най-стария парк у нас и на Балканския полуостров, с План‘2 се предлага 

подходът за „споделено“ управление на парка. За целта МЗХ като представител на 

собственика – Държавата, да преотстъпи управлението и грижите за ПП Витоша на 

Публично сдружение в което със съответни дялове участват 4-те общини, МЗХ (ИАГ и 

ЮЗДП), публични/частни компании (ЧЕЗ, ВиК и др.), концесионер/наематели (техен 

представител), НПО. Същото ще се управлява от представител на Столична община, на 

база учредителен договор с ясно разписани отговорности, годишно приеман бюджет, 

механизъм за работа и контрол, както е показано на Фигура №72 
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Фигура №72: Организационна структура на публично предприятие (сдружение) 

 

 
Източник на информация: Резултат от проучванията и планирането в План‘2. 
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4.5. РАБОТЕН ПЛАН 
 
ПРОГРАМА I: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на Природния 
парк като защитена територия, съществен елемент от Националната и Европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

№ 
проект 
от Пр. I 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

1 

Паркоустройствен проект  за 
територията на  ПП „Витоша“- фаза 
Технически  проект: 
1.1.Задание за проектиране; 
1.2.Паркоустройствен проект за 
територията на  ПП „Витоша“- фаза 
Технически  проект. 

     800500,00 

4 

Концепция за запазване на 
естественото състояние на  
карстовите извори и повърхностните 
водни тела на територията на ПП 
„Витоша“. 

     25000,00 

5 

Сравнителна  оценка на състоянието 
и прогноза на риска за горската 
растителност на ПП „Витоша“  с  
класически методи и SPPAM софтуер 
с цел устойчиво управление на 
територията. 

     120000,00 

6 
Изследване на гъбното разнообразие 
на територията на уникалните 
торфищни комплекси в ПП ,,Витоша” 

     20000,00 

10 

Възстановяване и подпомагане 
(реинтродукция и опресняване) на 
популациите на застрашени и 
уязвими видове растения 

     60000,00 

11 

Проучване находищата и състоянието 
на популациите на представителите 
на сем. Orchidaceae на територията 
на парка 

     55000,00 

12 
Проучване папратовидните видове на 
територията на парка 

     60000,00 

14 

Проучване на видове от висшата 
флора, съобщавани еднократно за 
Витоша – Trifolium rubens, Pyrola 
rotundifolia, Linum extraxillare, Listera 
cordata  

     70000,00 

16 

Изготвяне на предложения за 
обявяване на местности с висока 
консервационна ботаническа 
стойност – например находища на 
планински явор (Acer heldreichii),  
петтичинкова върба (Salix pentandra), 
тис (Taxus baccata) и др. 

     15000,00 

17 
Инвентаризация на флората на 
Боснешкия карстов район като 
уникален за територията на парка. 

     30000,00 

18 
Проучване на лихенизираните гъби 
на територията на парка 

     50000,00 
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№ 
проект 
от Пр. I 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

19 
Възстановяване на популацията на 
балканският ендемит (Colias caucasica 
balcanica) в ПП „Витоша“ 

     30000,00 

21 
Поддържане местообитанията на 
водни и земноводни – стоящи 
водоеми. 

     25000,00 

22 

Продължаване на проекта „Улов на 
мечки в ПП „Витоша“ с цел 
поставяне на GPS – GSM 
нашийници“. 

     30000,00 

23 
Разширяване на системата за 
регистриране на изстрели на 
територията на ПП „Витоша“. 

     50000,00 

25 
Цялостно геодезическо заснемане на 
пещера „Духлата“. 

     400000,00 

26 

Дейности по  поддържане и 
функциониране на волиера за дневни 
и нощни грабливи птици. 
Възможности за разселване на 
територията на парка. 

     75000,00 

27 

Повторно освобождаване на 
бедстващи и рехабилитирани птици и 
проследяване на тяхната адаптация, 
закупуване на предаватели и др. 
необходима техника, проследяване, 
мониторинг. Проучване на 
подходящи местообитания и 
изграждане на подхранване. 
Информационни кампании, 
изкуствени гнезда, поставяне на 
макети. 

     100000,00 

31 
Инвентаризация на териториите на 
парка и картирането им чрез лазерно 
заснемане (Lidar). 

     2000000,00 

2 План за управление на ЗЗ „Витоша“       

8 
Оценка на състоянието на 
водораслите в уникалните торфени 
съобщества в ПП „Витоша“ * 

      

9 
Оценка на водорасловите находища 
разположени в карстови форми, 
пещери и скални образувания. * 

      

13. 

Картиране и определяне състоянието 
на популациите на консервационно 
значими видове растения, като 
Trollius europaeus, Aquilegia aurea, 
Anemone narcissilflora, Anemone 
sylvestris и др. 

      

15. 
Проучване на ендемичния и реликтен 
елемент във флората на Витоша – 
находища, състояние, заплахи * 

      

20. 

Опазване популациите и 
местообитанията на защитени видове 
риби на територията на ПП „Витоша“ 
- балканска пъстърва, видовете 
главоч, струмски гулеш, балкански 
щипок 
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№ 
проект 
от Пр. I 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

24. 

Проучване на популацията на вълка 
на територията на ПП „Витоша“ и 
консервационни дейности за опазване 
на местообитанията на вида и 
хранителна база 

      

28. 

Проучване възможностите за 
реинтродукция на глухара (Tetrao 
urogallus) и кеклика (Alectoris graeca) 
на територията на парка. 

      

29. 
Състояние и тенденции в 
разпространението и числеността на 
високопланинската орнитофауна. * 

      

30. 
Значението на ПП „Витоша“ за 
миграцията на птиците по 
миграционния коридор Via Aristotelis. 

      

3. 
Проект за включване на ПП 
„Витоша” в глобалната мрежа от 
геопаркове на ЮНЕСКО 

      

7. 

Изследване и картиране на 
чуждоземните инвазивни видове на 
територията на ПП ,,Витоша” * 
 

      

 
 
ПРОГРАМА II: Териториални аспекти, развитие на туризъм и инфраструктура, включително и безопасност 
на посетителите. 
 
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА II:. 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

№ 
проект 

от Пр. II 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

32. 

Разработване на Специализиран 
подробен устройствен план съгласно 
чл.111 и чл. 126. от ЗУТ за Зона III от 
План‘2 - Предварителен и 
окончателен проект. 
1.1.Задание за проектиране съгласно 
чл. 125. (1) от ЗУТ за разработване на 
Специализиран подробен 
устройствен план; 
1.2.СПУП  съгласно чл.111 и чл. 126. 
от ЗУТ за Зона III от План‘2 - 
Предварителен и окончателен проект,  
 Комуникационна - транспортна 

схема; 
 Схема за Водоснабдяване и 

канализация и пречистване на 
отпадните води и др. съгласно 
Наредба по чл 117 от ЗУТ 

     200000,00 

33. 

Разработване на Специализиран 
подробен устройствен план съгласно 
чл.111 и чл. 126. от ЗУТ за Зона IV от 
План‘2 - Предварителен и 
окончателен проект, 
2.1.Задание за проектиране съгласно 

     350000,00 
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№ 
проект 

от Пр. II 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

чл. 125. (1) от ЗУТ за разработване на 
Специализиран подробен 
устройствен план; 
2.2.СПУП  съгласно чл.111 и чл. 126. 
от ЗУТ за Зона III от План‘2 - 
Предварителен и окончателен проект,  

 Комуникационна- 
транспортна схема; 

 Схема за Водоснабдяване и 
канализация и пречистване 
на отпадните води и др. 
съгласно Наредба по чл 117 
от ЗУТ 

 Схема за Водоснабдяване и 
канализация и пречистване 
на отпадните води и др. 
съгласно Наредба по чл 117 
от ЗУТ 

34. 

Разработване на водозащитна 
програма от оперативни мерки за 
пречистване на отпадъчните води 
на територията на ПП „Витоша“ 

     120000,00 

35. 

Изследване на устройствените 
проблеми по граничния контур 
на ПП „Витоша“ и последващи 
мероприятия за отстраняването 
им.  

     80000,00 

36. 
Парньорски проект с общините за 
въвеждане на устойчив обществен 
транспорт в ПП „Витоша“. 

     1000000,00 

37. 
Изграждане на паркинги при 
подходите, туристическите центрове, 
туристическите обекти 

     250000,00 

38. 

Устройствени и инвестиционни 
проекти за увеличаване 
достъпната площ и елементи за 
отдих за хора с увреждания - 
Специализирани площадки за 
достъп на хора с увреждания 

     200000,00 

40. 

Проект за развитие на ПП „Витоша“ 
като биосферен резерват по 
Програмата „Човекът и биосферата“ 
за определяне на преходна зона в 
посока Палакария и Верила. 

     150000,00 

49. 

Подновяване на туристическата 
маркировка по маршрут Е4, както 
и добавяне на кътове за отдих и 
информационни табла по 
маршрута 

     170000,00 

50. 
Изграждане на туристическа 
хижа/заслон обслужваща 
международния маршрут Е4.   

     500000,00 

52. 

Създаване на природозащитен 
информационен център в с. 
Боснек, в съчетание с музей на 
пещерите от ПП „Витоша“, вкл. 
възстановяване и обогатяване на 
тематичен маршрут „Алея на 
карста“. 

     1000000,00 
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№ 
проект 

от Пр. II 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

53. 

Изготвяне на проект за 
експониране и трайно 
обезопасяване на Боянския 
водопад и неговото реализиране 
на терен. 

     50000,00 

54. 
Опис на състоянието, 
възстановяване и поддръжка на 
чешми. 

     300000,00 

59. 

Опис, ремонт и възстановяване / 
изграждане на стълбова зимна  
маркировка и нейното 
оптимизиране на участъци, които 
са обосновани.  

     50000,0 

63 
Програма и план за действие за 
борба с бедствия и аварии, 
оценка на риска. 

     100000,00 

39 
Адаптиране на съществуващия 
сграден фонд  и инфраструктура 
към променените реалности.  

      

43. 

Проекти за развитие на системата 
от посетителски и 
информационни центрове в 
общините Перник и Самоков и 
близките до Парка населени 
места; 

      

44. 

Проект за балансирано 
туристическо развитие с 
посетителска инфраструктура за 
Боснешкия карстов район. 

      

45. 
Изграждане на информационен 
център за ПП „Витоша” в село 
Ярлово и с.Чуйпетлово 

      

46. 

Изграждане на образователни и 
информационни кътове по 
изготвени вече проекти в южната 
и западната територия на парка 
(Нови туристически атракции в 
ПП Витоша). 

      

47. 

Изграждане на кътове с екстремно-
развлекателни съоръжения и 
специализирани маршрути („тип 
Робинзон“). 

      

48. 

Дендрологични проекти за 
създаване на нови и поддържане 
на съществуващи тематични 
маршрути в м. Дендрариума.  

      

51. 

Изготвяне на проект и 
реализиране на ремонт / 
изграждане на музеи на Водното 
конче и Совата в м. Белите брези. 

      

55. 

Проект за обновяване и 
поставяне на нови маси с пейки 
"Витошки тип",  ремонт и 
подмяна на скари и мостове и др. 
архитектурни елементи. 

      

56. 
Проект за обновяване на 
информационните табла в ПП 
„Витоша“ и допълване с нови. 

      

57. Проект за обновяване и       
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№ 
проект 

от Пр. II 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност/лв/ 

без ДДС 

обогатяване с насочващи и 
забранителни табели. 

58. Изграждане на нови беседки.       

61. 
Подобряване и развитие на 
туристическите пешеходни и 
веломаршрути. 

      

62. 

Маркиране на екстремен 
маршрут и изграждане на 
препятствия за "офроуд" 
автомобили в прилежаща на 
парка територия. 

      

41. 

Проект за проучване разширяване 
границите на ПП „Витоша“ в посока 
Палакария, Верила и долината на 
Куртова река и Ведена * 

      

42. 

Разработване на устройствена 
схема за връзка  на парковата 
инфраструктура с природни 
територии извън границите на 
ПП основно в землищата на 
Бистрица, Железница, Кладница 
и Рударци. 

      

60. 
Освежаване на  стара и 
изграждане на нова лентова 
маркировка 

      

 
 
ПРОГРАМА III: Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното културно 
наследство във връзка с природното наследство на ПП „Витоша“ 
 
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА III:. 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

№ 
проект 
от Пр. 

III 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

66. 

Документално и историческо 
проучване за вписване на хижите 
„Кумата” и „Селимица” като 
архитектурни културни ценности. 

     30000,00 

64. 
Програма за нови системни теренни 
издирвания на археологически обекти 
на територията на ПП „Витоша“. 

      

65. 
Проекти за консервация, реставрация 
и експониране на стенописите в 
черквите в с. Чуйпетлово и с. Боснек. 

      

67. 

Проекти за консервационни и 
възстановителни дейности в 
Кладнишкия и Драгалевския 
манастири. 

      

69. 

Проект за устройство на Парковата 
територия като място за временни 
експозиции на открито за съвременно 
изкуство. 

      

70. 
Разработване на система за водене на 
документация и опазване на  
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№ 
проект 
от Пр. 

III 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

нематериалното културно наследство 
в областта на песенния фоклор и 
местните традиции. 

71. 
Проект: Споменът за Св. Иван Рилски 
в полите на Витоша 

      

72. 
Проект: Столичани и Витоша 

      

73. 

Проект: Създаване на експозиция на 
закрито и открито на тема природата, 
поминък и занаятите на територията 
на ПП-рударство, металодобив, 
добиване и обработка на камък, 
златотърсачество и др. 

      

68. 
Проекти за проучвания и опазване – 
експониране, на най-значимите 
археологически обекти. 

      

 
 
ПРОГРАМА IV: Възстановителни дейности в горите и устойчиво ползване на ресурсите 
 
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА IV:. 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

№ 
проект 

от Пр. IV 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

74. 
Проект за възстановяване на 
местообитанията на естествените 
смърчови гори в ПП „Витоша“.  

     80000,00 

75. 

Разработване на методика за 
космически мониторинг на 
атмосферни замърсявания, пожари на 
базата на спътникови и ГИС данни  

     350000,00 

76. 

Продължаване на възстановяване на 
благоприятното състояние на 
местообитание 91E0 *Алувиални 
гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) и разширяване на 
неговата територия на ПП „Витоша“ 

     60000,00 

77. 

Възстановяване и опазване на 
естествени дъбови местообитания 
(91M0 Балкано-Панонски церово-
горунови гори и 91Н0 - Панонски 
гори с Quercus pubescens) на мястото 
на създадени иглолистни култури в 
ПП „Витоша“ 

     30000,00 

79. 
Разработване на Методика и ресурсна 
оценка на лечебните растения на 
територията на ПП „Витоша“ 

     70000,00 

81. 
Проекти за ремонт  и осигуряване 
рибни проходи на съществуващи 
технико-укрепителни съоръжения. 

     90000,00 

85. 
Фенологични изследвания на 
горската растителност в района на 
ПП „Витоша“  за  оценка на  

     100000,00 
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№ 
проект 

от Пр. IV 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

устойчивостта и динамиката на 
осигуряваните екосистемни услуги. 

87. 

Фенологично развитие на тревните 
съобщества и сезонната смяна  на 
аспектите в района на ПП „Витоша“ с 
цел оценка на естетическото и 
рекреационно значение на  
негорските ландшафти. 

     80000,00 

88. 

Оценка на екосистемните услуги като 
макроекологична система и 
препоръки за устойчивото им 
ползване и управление за рибните 
ресурси 

     70000,00 

78. 

Поддържане на благоприятно 
природозащитно състояние на 
местообитание 3150 Естествени 
еутрофни езера с растителност от 
типа Magnopotamion или 
Hydrocharition (Боянско езеро). * 

      

80. 
Инвентаризация и картиране за 
определяне на  количество мъртва 
дървесина в горските съобщества. 

      

82. 
Проекти за противоерозионни 
съоръжения и мерки в участъци от 
пътната и  алейната мрежа на Парка. 

      

83. 

Оценка на екосистемните услуги на 
Природен парк „Витоша“ като 
макроекологична система и 
препоръки за устойчивото им 
ползване и управление.  

      

84. 

Изследване на функционални 
показатели на  основни природни 
местообитания в Природен парк 
„Витоша“ във връзка със значението 
им като депа на СО2 и продуценти на 
биомаса и кислород.  

      

86. 

Изследване и картиране на 
разнообразието от ландшафти на  ПП 
„Витоша“ с цел оценка на  
предоставяните екосистемни услуги. 

      

90. 

Разработване на програма за 
дългосрочен мониторинг на ефекта от 
прилагането на традиционни  форми 
на земеделие и животновъдство 
върху състоянието на 
биоразнообразието в ПП „Витоша“. 

      

89. 

Проучване на стопанската 
продуктивност на ливадите и 
пасищата в границите на ПП 
„Витоша“. 
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ПРОГРАМА VI: Връзки с обществеността и образование 
 
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА VI:. 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

№ 
проект 

от Пр. VI 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

108. 

Изработване на образователни 
материали „Албум на защитени и 
консервационно значими видове от 
флората и фауната на ПП „Витоша”. 

     30000,00 

109. 
Издаване и преиздаване на 
информационни и рекламни 
материали. 

     50000,00 

110. 

Изработване и поставяне на 
образователни табла със защитени и 
консервационно значими видове 
растения и животни в границите на 
ПП „Витоша“. 

     50000,00 

113. 
Разработване на проект и 
обособяване на музей на туризма и 
спорта на Витоша 

     500000,00 

114. 

Осигуряване на условия за 
поддържане и функционирането на 
посетителските и информационни 
центрове, музеи, детски 
екостационар, адаптационна волиера, 
както и на новоизградените по 
План`2. 

     500000,00 

115. 

Разработване на пакет от 
образователни програми за различни 
целеви групи, филмови материали за 
обучение в Детски екостационар 
Белите брези (ДЕБ) и 
информационните центрове и 
пунктове. 

     200000,00 

116. 

Изготвяне и внедряване на 
интерактивен аудио екскурзовод в 
ДЕБ, Музеи и НПЦ, с включена 
техника и сервизно обслужване. 

     500000,00 

117. 
Изготвяне на мобилна мултимедийна 
постановка - движение, звук и 
светлина "ПП Витоша - преди и сега. 

     300000,00 

120. 
Издаване на релефни карти на 
територията на ПП „Витоша“. 

     100000,00 

122. 

Изработване и поставяне на 
образователни табла със защитени и 
консервационно значими видове 
растения и животни в границите на 
ПП „Витоша“. 

     30000,00 

123. 

Поставяне на специализирани 
гнездилки (къщички) и мониторинг 
на заселващите ги хралупогнездещи 
видове.  

     20000,00 

125. 
Проект: Създаване партньорства с  
университети и научни звена.      5000,00 
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№ 
проект 

от Пр. VI 
Наименование на проекта 

І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

126. 
Осигуряване от ДПП 
функционирането на Консултативния 
съвет. 

     20000,00 

127. 
Проект: Публично частни 
партньорства за поддържане на 
парковата инфраструктура. 

     30000,00 

102. 
Изработване на образователни 
материали за водораслите в ПП 
„Витоша“. * 

      

103. 

Разработване и издаване на наръчник 
за събиране, обработка и съхраняване 
на лечебни растения, гъби, горски 
плодове. * 
 

      

104. 

Създаване на геоинформационен 
център с образци от скали и 
минерали, показващи скалното 
разнообразие на Витоша. 

      

105. 
Мобилно приложение за Android и 
iOS – Информативно приложение за 
Природен парк „Витоша“. 

      

106. 

Проект: Геоложки обекти-изготвяне 
на мобилни приложения за 
смартфони и таблети за най-
популярните платформи  (Android и 
Windows Phone). 

      

107. Фотоопределител на мъховете.       

111. 
Изработване на образователни 
материали, посветени на Боснешки 
карстов район. * 

      

112. 

Разработване и издаване на алманах 
на ПП „Витоша“ в снимки, 
документи, история, факти и 
спомени. 

      

118. 
Проект по поддръжка и обновяване 
на експонатите в музеите. 

      

119. 
Разработване и монтиране на 
триизмерни макети на територията на 
парка. 

      

121. 

Целево обучение на собственици и 
ползватели на територията на парка 
за работа в защитени територии. * 
 

      

124. 

Разработване на проект за прилагане 
на различни форми на образователни 
програми за деца, свързани с 
наблюдение и изучаване на фауната 
на парка (птици, бозайници, водни 
кончета и др.). 

      

128. 
Проект: Провеждане на 
социологическо проучване на 
общественото мнение  
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ПРОГРАМА VII: Развитие на парковата администрация и икономически аспекти на развитие  
 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА VII:. 
 

Приоритетност: висока средна ниска 

 
№ 

проект 
от Пр. 

VII 

Наименование на проекта 
І-ва 
год. 

ІІ-ра 
год. 

ІІІ-та 
год. 

ІV-та 
год. 

V-та 
год. 

Индикативна 
стойност /лв/ 

без ДДС 

131. 

Обезпечаване с транспортна и 
специализирана техника(6 
високопроходими МПС, в т.ч. за 
паркова охрана). 

     600000,00 

132. Закупуване на пътнически мини бус 
за целите на управлението 

     80000,00 

133. 

Проект за развитие на стопански 
дейности за осигуряване на 
допълнително финансиране на 
дейностите на парковата 
администрация. 

     20000,00 

134. 
Разработване на Програма за обмяна 
на опит с други сходни в чужбина 
паркови администрации. 

     50000,00 

135. 
Проект за работа с доброволци на 
основа на разработената методика 
възложена от ДПП. 

     20000,00 

136. 

Проект за реконструкция и ремонт на 
административна сграда на 
територията на ПП „Витоша“ за 
нуждите на Дирекцията на ПП 
„Витоша“. 

     500000,00 

129. 

Включване на гъбите 
(консервационно значими и 
стопански важни ядливи видове) в 
програмите за обучение и 
квалификация на персонала на ДПП. 
* 

      

130. Прилагане на механизми за плащания 
на екосистемни услуги. 

      

137. 

Разширяване на системата за 
видеонаблюдение за по ефективен 
контрол на ЗТ. Доразвиване на 
системата. 

      

 
Забележки: 
 Съгласно изискване на Заданието в Работния план са остойностени само планираните проекти за първата 

година от действие на План‘2; 
 В Работният план се включват  проекти и дейности, за които не се изисква финансиране и ще се изпълняват от 

служителите на ДПП „Витоша“ в рамките на служебните им задължения означени със знак „*“.  Във връзка с 
изпълнението на оперативните задачи на Дирекцията на ПП „Витоша“, които са в пряка връзка с нейните 
функции, ДПП „Витоша“: Планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на 
дейностите и проектите; осъществява мониторинг; разработва, организира и координира провеждането на 
образователни програми; планира, организира и провежда курсове за обучение; организира изграждането и 
функционирането на посетителски и информационни центрове; координира и контролира рекреационните и 
туристическите дейности в рамките на своята компетентност; 

 Финансирането на Проектите съгласно Работния план се планира по следните оперативни програми  за 
програмен период 2014-2020 г.: OП „Околна среда 2014-2020 г.“; ПРСР 2014-2020, мярка 19. ДПП „Витоша“ е 
възможно да кандидатства  с проекти към МИГ ( опазването на биоразнообразието и развитието на устойчив 
туризъм на територията на ПП „Витоша“ са залегнали в стратегическите документи); ОП „Добро управление“; 
Програма Лайф; Програма Еразъм+; Програма Трансгранично Сътрудничество България-Сърбия 2014-2020; 
Програма Трансгранично Сътрудничество България-Македония 2014-2020; Програмата за транснационално 
сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020; Хоризонт 2020; ПУДООС. 
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ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 
5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

За изпълнението от ДПП на определените цели с Актуализация на План за 

управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. се предвижда на четвъртата година 

от приемането на Плана от Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и 

актуалност. 

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕГЛЕДА  

Процедиране по Закона за обществените поръчки. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА 

Дирекцията на ПП „Витоша“ като Възложител на  Прегледа, предоставя цялата 

информация по изпълнението на Плана, до етапа на Прегледа. Информацията следва да 

включва: 

 Годишни доклади на ДПП за изпълнение на проектите в съответствие с  

Програмите от Плана за управление; 

 Подкрепящ докладите доказателствен материал: описания, карти, междинни и 

окончателни отчети, резултати от анализи на водни, почвени проби, статистически данни, 

констативни протоколи и др.; 

 Анализ на изпълнение на главните и второстепенни цели, преодолени ли са 

ограниченията от естествен и антропогенен характер описани в т.2.3. Ефект на 

ограниченията от Част 2: Дългосрочни цели и ограничения;  

 Критериите за оценка на изпълнението да бъде главно степента и качеството на 

изпълнение на включените Проекти в  Програмите от I-VII. от План’2;   

 При избора на Проектите за изпълнение, отчитана ли е тяхната степен на 

приоритетност; 

 Необходимост от съставен точен график за подготовка на Прегледа, Процедура по 

ЗОП, реализиране на Прегледа и подготовка на Публично обсъждане на изпълнението на 

План‘2; 

 Отчитане на фактите, причина за неизпълнение и набелязване на мерки за тяхното 

преодоляване и изпълнение в следващия период; 

 Утвърдената от Изпълнителният директор на ИАГ Техническа документация и 

Задание за Прегледа към Обществената поръчка е необходимо условие и гарант за 

обективна процедура; 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири години се организира публично обсъждане 

на изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, 

организирано от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие 

лицата по ал. 2 от чл. 60 на ЗЗТ 

(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 на чл. 60, се уведомяват представители 

на заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, научни и 

неправителствени организации. Уведомленията се изпращат предварително, не по-малко 

от 20 дни преди датата на заседанието, а също така съобщения за него се поставят на 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  

за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

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

 

  

 
 

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 

483 

видно място в съответните общини, регионални инспекции по опазване на околната среда 

и водите и Министерството на околната среда и водите в същия срок.  

 

 

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

 

Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и Оценка 

на изпълнението на „Оперативните задачи“. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕГЛЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Представената схема за отговорности и дейности на Дирекцията на ПП „Витоша“, 

описана  в т.4.4. „Оперативни задачи“ от настоящия План за управление, е основа за 

прегледа на изпълнението на задачите. За целите на прегледа и оценката, следва да се 

проучат документи от действащата система за отчетност и контрол в рамките на 

Администрацията на ДПП. Включва месечни отчети  и годишни доклади в определените 

от Устройственият правилник  направления. За отчитане на изпълнението на проектите да 

се прилага въведената схема с цветове, илюстрираща нивото на изпълнение.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН‘2 

 

I. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Таблици и списъци 
 

II. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Задание, заповеди, вътрешно-ведомствени документи и 

становища 
 

III. ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Противопожарна безопасност 
 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Списъци и баланси по общини и землища на поземлени 

имоти и кадастрални номера 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ №5: 4-ри броя Сборници: 

1. Сборник „Абиотични фактори“  

2. Сборник „Биологична характеристика“ 

3. Сборник „Характеристика на горските територии и горска 

инвентаризация“, отделно за ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ 

4. Сборник „Социално-икономически аспекти“  
 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Графичен материал (Карти) 
 

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Цифров модел на територията на ПП „Витоша“ 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Териториално - устройствени несъответствия по 

границата на ПП „Витоша“, констатирани в процеса на разработване  на План‘2 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

БАН Българска академия на науките 

БД Басейнова дирекция към МОСВ 

БДС Български държавен стандарт 

БПС Благоприятно природозащитно състояние 

БР Биосферен резерват („Бистришко бранище“) 

БТС Български туристически съюз 

БЧК Български червен кръст 

ВЕЕС Висш екологичен експертен съвет на МОСВ 

ВЕЦ Водно-електрическа централа 

ВОП Високопланинска обиколна пътека 

ГИС Географска информационна система 

ГСПл Горскостопански план 

ГСУ Горскостопански участък 

ДВ Държавен вестник 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

Д НСЗП Дирекция „Национална служба за защита на природата” (към МОСВ) 

ДПП Дирекция на природния парк 

ЕЕС Съвет на европейската общност 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕМЛ Електромагнитни лъчения 

ЕО Екологична оценка 

ЕС Европейски съюз 

З Задание 

ЗБР Закон за биологично разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗГ Закон за горите 

ЗЗ Защитена зона по ЗБР 

ЗЗТ Закон за защитените територии (на РБ) 

ЗООС Закон за опазване на околната среда (на РБ) 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗЮЛНЦ Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

КВС Карта на възстановената собственост 

КККР Кадастрални карти и кадастрални регистри 
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КРТЦ Комплексен радио-телевизионен център 

КЦН Краткосрочна целева норма за опазване на растителността 

ЛТУ Лесотехнически университет 

ЛУП Лесоустройствен проект 

МИГ Местна инициативна група 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС Министерски съвет 

НЕК Национална електрическа компания 

НОГ Норма за опазване на горите 

НОП Нископланинска обиколна пътека 

ОВОС Оценка за въздействието върху околната среда 

ОС Оценка за съвместимост 

СО Столична община 

СОЗ Санитарно охранителни зони 

СОП Среднопланинска обиколна пътека 

СПУП Специализиран подробен устройствен план 

ПВЦ Поливинилхлорид 

ПИН Праг за информиране на населението 

План‘1 План за управление на ПП Витоша – 1-ви, 2005 г., за периода 2005-2014 г. 

План‘2 План за управление на ПП Витоша – 2-ри, 2015 г., за периода 2015-2024 г. 

ПП Природен парк 

ППН Праг за предупреждение на населението 

ПСС Планинска спасителна служба 

ПУ План за управление 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

Р Резерват („Торфено бранище“) 

РБ Република България 

РВД Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

РДГ Регионална дирекция по горите 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РПУ Районно полицейско управление 

РРТС София Телевизионната кула на бул. Пейо К. Яворов 

РЧ Радио честота 

ТП Териториално поделение 

ТЗ Търговски закон 

ТЗ Техническо задание 

ТУП Териториално устройствен план 

УКВ Ултракъси вълни 

ФПЧ Финни прахови частици 
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РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

 

 

Абиотичен: Отнасящ се до неживата природа. 

Абиотични увреждания: видими изменения на тъкани и органи на дървесните растения, 

причинени от елементи на неживата природа (вятър, сняг, ниски и високи температури 

и др.). 

Абиотични фактори: фактори на неживата природа – климат, води, скали и минерали и 

др. 

Абразия: процес на разрушаване или отмиване на морски, езерни и други брегове от 

прибой (вълни) или от приливи. 

Автохтонен: местен. 

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. 

Антропогенен: предизвикан от човека. 
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Антропогенни фактори: онези фактори на околната среда, чиято същност, интензитет, 

сила и повторяемост се определят от човешката дейност и се явяват пряк и косвен 

резултат от нея. 

Ареал: област на географско разпространение на живи организми (вид, род, семейство и 

т.н.) или определен тип биотични съобщества. 

Асоциация: съвкупност от разнородни популации с название от доминиращ вид или 

видове, основна класификационна единица на растителната покривка. 

Атмосферна циркулация: системата на движение на атмосферния въздух в планетарен мащаб 

(обща атмосферна циркулация) или над локална част от земната повърхност, отличаваща се със 

специфични местни свойства (местна атмосферна циркулация). А.ц. осигурява пренос (обмен) на 

въздух между различни географски ширини (меридионална циркулация) и дължини  (зонална 

циркулация). Понятието А.ц. се отнася както към моментното състояние на атмосферата, така и 

към условно състояние, усреднено за определен (включително и многогодишен) период. 

Ацидофил: растение, развиващо се на кисели почви (рН < 6,7). 

Барометричен минимум, барометрична депресия: област на понижено атмосферно налягане със 

затворени (циклон) или отворени (долина) изобари. Б.д. обуславя нестабилно време. За климата 

на Европа (вкл. на България) най-голямо значение имат: Исландският - постоянно действащ с по-

голяма активност през студеното полугодие; Средиземноморският (Генуезки) и 

Предноазиатският (Ирански) - със сезонно действие с най-голяма активност съответно през 

студеното и през топлото полугодие. 

Безпокойство: Резултата от различни човешки дейности върху дивите животни, изразяващ 

се в уплашено, възбудено или раздразнено състояние и невъзможност да осъществяват 

присъщите им поведенчески действия в заетата от тях зона. Води до отрицателен за 

животното резултат - от изменения в поведението до напускане на естествения му район 

на обитаване. 

Бентос: организми, обитаващи дъното на воден басейн. 

Биологичната крива (тренд): плавна линия, която най-добре се вписва в 

дендрохронологичните серии и отразява определена закономерност за даден дървесен 

вид при формиране на годишните пръстени в конкретен обект за анализиран период от 

време. 

Биологично разнообразие: многообразието между живите организми от всички 

източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните 

комплекси, към които принадлежат; това включва разнообразие в рамките на отделния 

вид, между видовете и екосистемите. 

Биотичен: отнасящ се до живите организми и живата природа. 

Биотични фактори: фактори на живата природа (живите организми и продуктите на 

тяхната дейност). 

Биотоп: виж. Местообитание на вид/територия със сходни климатични и почвени условия, 

заселена с определен комплекс от живи организми –биоценоза. 

Биоценоза: съвкупност от всички живи организми, разположени на относително 

еднородна територия или акватория. 

Бореал: втората фаза на холоцен по хронологията на Blytt-Sernander. 

Бореални видове: характерни са за тайгата и за планините в средната и южната част на 

континентите в Северното полукълбо. 

Боулдър катерене – катерене без въже на трудни скали с височина до 5 метра. 
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Бракичен водоем: водоем със соленост от 1 до 30 ‰ (по-ниска от тази на океана). 

Бракониерство: Нарушаване на законовите норми за опазване на природните ценности с 

цел лично облагодетелстване; включва всички форми на посегателства към всички 

типове природни ценности, включително: 

- убиването, улавянето, преследването и нараняването на диви животни, вземане, 

пренасяне и превозване на намерени ранени и убити животни или разпознаваеми части 

от тях, събиране на яйца и индивиди, търговия с диви животни.  

- престой или движение на лица на територията на парка с извадени от калъф и сглобени 

гладкоцевни и нарезни пушки, огнестрелно оръжие с автоматична и полуавтоматична 

стрелба.  

Бракониерството представлява престъпление по наказателно-процесуалния кодекс с 

изключение на маловажните случаи, които се считат за административни нарушения. 

Буфер: Площ, разположена около  граница с цел смекчаване на отрицателните въздействия 

върху местообитание на вид. 

Верификация: извърши се, за да се провери статистическата значимост на взаимовръзките 

между индексите за радиален прираст и климатичните условия на средата. 

Надеждността на статистическите модели най-често се оценява чрез изчисляване на 

коефициента на детерминантност (R2). 

Вертикална (височинна) поясност на климата - закономерно изменение на климата в 

зависимост от надморската височина. В.п.к. обуславя съответни изменения на 

геоморфоложките, почвените и хидроложките процеси, респ. биогеографско 

разнообразие и ландшафтна поясност. Наблюдават се определени различия в 

конкретната проява на в.п.к. в зависимост от географската ширина, експозицията на 

макросклоновете и ориентацията им спрямо преобладаващия въздушен пренос. 

Съществува близко подобие между вертикалната поясност и хоризонталната 

климатична зоналност, най-добре изразено в планините в екваториалната област. В 

България най-изразени са височинните изменения на климата в Рила, Пирин и Витоша. 

Вид: Група популации, индивидите в които обменят генетичен материал свободно 

помежду си, но не с индивиди от популации от други видове. 

Видове с консервационна значимост: вж. приоритетни видове. 

Влажност на въздуха - съдържанието на водна пара във въздуха. Различават се: абсолютна 

влажност (количеството на водната пара във въздуха, изразена в gr/m3); пъргавина на водната 

пара (парциалното налягане на водната пара, съдържаща се във въздуха /в mm живачен стълб, 

mb или hPa/); пъргавина на насищане (пъргавината на максимално възможната при дадена 

температура на въздуха водна пара);  относителна влажност (отношението /в %/ между 

действителната пъргавина на водната пара във въздуха и тази, при насищане); дефицитна 

влажност (разлика между пъргавината на насищане на водната и действителната  и пъргавина). 

Абсолютното съдържание на водна пара във въздуха нараства при повишаване на температурата. 

В България стойностите ú варират средно между  4 и 20 mb средно месечно. 

Водни площи: горски и земеделски територии и континенталния шелф, залети с вода. 

Вредители: насекоми и други животински видове, причиняващи стопански или 

екологично значими нарушения в горите. 

Въздушна маса: въздушно тяло в тропосферата с приблизително еднакви физични свойства, формирано 

над еднородна подстилаща повърхнина и в еднородни радиационни условия, съизмеримо по площ с 

големи части от континентите и океаните. В.м. се характеризира с малки хоризонтални градиенти на 
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метеорологичните елементи, които при фронтален преход към друга въздушна маса (атмосферен 

фронт) нарастват скокообразно. Свойствата на определена в.м. обуславят в значителна степен 

периодичния режим на времето над заеманата от нея територия, а смяната на една в.м. с друга, в процеса 

на циклонална дейност, води до непериодични изменения на времето. С изключение на екв. у нас се 

наблюдават всички класификационни разновидности, на въздушните маси - аркт. (антаркт.), на умер. 

ш., троп. (всички с океанска и континентална разновидност). 

Възможност за възстановяване: усилие (във време и ресурси) за възстановяване  на вид 

или хабитат (eurosite). Чрез този критерий се установява стойността на елемента: 

колкото по-трудно е възстановяването, толкова по-важно е опазването на съответния 

елемент. 

Възстановяване: Пресъздаването на цели съобщества от организми по модел на 

естествено възникващите. 

Въртоп: Голяма негативна карстова форма, кръгла, елипсовидна или със сложни 

очертания. Достига до няколкостотин метра в диаметър и дълбочина до 100 м. 

Геофити: растения, чиито възобновителни пъпки през неблагоприятния сезон се намират 

в почвата (в грудки, луковици, грудколуковици и коренища). 

Гори: 1.земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар, 

височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, ширина на насаждението 

измерена между, стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на 

короните не по-малка от 10 на сто от площта  на насаждението; 2.площи, които са в 

процес на възобновяване и все още  не са достигнали, но се очаква да достигнат 

минимална проекция на короните 10 на сто и височина  на дърветата 5 м.; 3.площи, 

които в резултат на антропогенна дейност или естествени причини са временно 

обезлесени, но подлежат на възобновяване; 4.защитни горски пояси, както и ивици от 

дървета с площ, по-голяма от един декар, и широчина над 10 м; 5.насаждения в системи 

и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;6. Клекови формации; 

7. Съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край водни обекти. (ЗГ, 

чл.2.(1). 

Горски територии: Горска територия по смисъла на ЗГ, чл.2.(2) са горите по ал.1; голини, 

недървопроизводителни земи и други територии, предназначени за горскостопанска 

дейност; карстови образувания, разположени в земите определени като горски 

територии, защитни горски пояси с размери, по-малки от определените в зг (чл.2.(1). 

Делувий: акумулативни наслаги, участващи в образуването на склоновата покривка. 

Формират се при изветрянето и се придвижват с помощта на водите от снеготопенето и 

проливните дъждове. Образуваният воден слой премества площно дребните частици и 

ги отлага в основата на склона. Изграден е предимно от пясък и гравели. Липсва 

слоистост. Заедно с пролувия образува делувиално-пролувиален шлейф в основата на 

планинските склонове. 

Дендрохронология: научни направления, които са свързани с анализи на годишните 

пръстени на дървесните видове (дендроклиматология, дендопирология, дендрохимия, 

дендроентомология и др.), като най-често се използва климатична информация за 

датирани растежни пръстени с цел да се установи степента на въздействие на климата 

върху определен дървесен вид в дадени регион и период от време. 
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Денудация: съвкупност от процеси на пренасяне на изветрели скални маси с помощта на 

водата, вятъра, леда и непосредственото участие на силата на тежестта от мястото на 

изветряне  в понижените участъци на релефа, където се акумулират. 

Денудация: съвкупност от процеси, свързани с преместване на вещество по посока на 

денудационния базис. Съпровожда се с едновременно разрушаване на скалните късове, 

които променят формата и големината си. Движението се предизвиква от действието на 

гравитацията при наклони над 35 - 40° или в комбинация с водата, леда или вятъра. 

Продължителното действие на денудацията води до заравняване и винаги се съпровожда 

от акумулация на материала. 

Диапиризация: процес на куполообразно издигане на интрузивни ядра с по-дълбоки 

корени в резултат на компресионни напрежения и разсядане на покриващи ги пластични 

скални масиви. 

Екземпляр: Всяко животно или растение от видовете в приложения 3 и 4 от ЗБР, живо или 

мъртво; всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен от 

животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на 

съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство може 

да се идентифицира като част или дериват от животни или растения от споменатите 

видове. 

Екологичен мониторинг: комплекс от задачи и методи за наблюдение, събиране на 

информация, обобщаване и анализ на резултатите, очертаване на тенденциите за 

състоянието на горите в зависимост от въздействието на отделни екологични фактори 

на средата и тяхната динамика. 

Екологични групи растения: групи от растения, които се образуват предимно под 

влияние на един водещ доминиращ фактор (влажност, температура, светлина, 

механичен и химичен състав на почвата и др.). 

Екологично равновесие: състояние на балансираност в екосистемата между биоценозата 

и биотопа на всички надорганизмови равнища. 

Екосистема: съвкупност от биоценоза и екотопа (вж. Биоценоза и Екотоп). 

Ендемит: Вид, който се среща само в определен географски район. 

Ендемични видове: видове с ограничено разпространение само в отделен район 

(географска област, страна и т. н.). 

Еутрофен вид: организъм, развиващ се на богати на хранителни вещества субстрати. 

Еутрофизиране: насищане с хранителни вещества, което води до повишена биологична 

продуктивност; цъфтеж на водите. 

Застрашен вид: вид, който е заплашен от изчезване в целия си ареал или в голяма част от 

него. 

Затворено съобщество: съобщество, намиращо се в напреднал стадий на развитие, с 

висока степен на покритие и дифузно разпределение на индивидите на отделните 

видове. Проникването на нови видове в него е силно затруднено. 

Зониране: Разделяне на защитената територия на части, наричани зони, които се използват 

за целите на управлението. 

Зообентос: животни, обитаващи дъното на воден басейн. 

Изветряне: естествен процес на разрушаване на скалите в близост до земната повърхност. 

Така скалите и минералите се превръщат в нови, по-устойчиви продукти при изменените 

физико-механични условия. 
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Интрузия: процес на внедряване на огнената силикатна топилка, на нейната 

кристализация в земната кора и формиране на интрузивни тела. 

Калибрация: математическа процедура за оценка на влиянието на един или повече 

фактори върху варирането на средната индексна крива за радиалния прираст. 

Калцифил: растение, развиващо се на алкални (рН > 7,0) почви с високо съдържание на 

калций и на базични варовикови скали. 

Каменни реки: линейно, рядко площно разположени струпвания на различни по 

големина, често едри скални валуни и блокове. Получават се при сферично изветряне 

на гранитоидни скали (сиенити, монцонити, андезити). Имат голяма дължина и заемат 

голяма площ, често под тях тече вода. 

Каменно море: хаотично струпване на ръбати чакъли и блокове, понякога само плоски 

късове, образувани е резултат на интензивно мразово изветряне. Мразовата деструкция 

протича на мястото на изветрянето, обикновено над горната граница на гората. Могат 

да обхващат значителни площи, труднопроходими скални полета и склонове. 

Кари: бразди, жлебове, кладенчета, островърхи гребени и други малки негативни форми с 

дълбочина от 1-2 см до 1-2 м. Образуват се на повърхността на разтворими карбонатни 

скали. 

Карст: сложен процес на разтваряне, ерозиране, декалцификация, изветряне и излужване 

на разтворимите от водата скали като варовици, доломити, мрамори, гипс и др. Образува 

своеобразен комплекс от етажирано разположени форми. 

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. 

Консервационно значим: вид или друг таксон, съобщество, екосистема, природно 

местообитание, признати в научно издание за застрашени в някаква степен или 

притежаващи съществена екологична роля (напр. Включени в национални или 

международни червени книги или списъци, в приложения към конвенции или директиви 

и други подобни документи). 

Корелационен анализ: основната му задача е да опише количествено силата (теснотата) 

на корелационните зависимости. Статистическите показатели, които носят тази 

информация, се наричат коефициенти на корелация. Те заемат стойности от –1 до +1. 

Ландшафт: Обособена територия, появата на някои от елементите на която е възникнала 

като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори. 

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. 

Лесопатологичен мониторинг: провежда се в стационарни обекти за проследяване 

видовия състав, числеността и динамиката на насекомните, болестите и други 

вредители, степента на повреди в горите от тях и за определяне на количествените и 

качествените показатели на популациите и тенденциите за нарастване или намаляване 

на градациите. 
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Линеамент: линейни структурни елементи, отразени в структурата и пластиката на 

земната кора (разломи, гънки, линейно подредени вулкански апарати, ридове, долини, 

склонови откоси, седловини). 

Мезотрофен вид: вид, развиващ се на средно богати на хранителни вещества почви. 

Мезофити: растения, растящи на средно влажни почви. 

Мезофитна растителност: умерено влаголюбива растителност. 

Местен вятър: вятър в системата на местна атмосферна циркулация, развиваща се  над сравнително 

неголяма площ от земната повърхност.  Обуславя се от специфични местни особености на 

подстилащата повърхнина. Примери за м.в. в България са: бриз, бора, планинско-долинен вятър, 

фьон и др . 

Местен климат: многогодишен режим на местното време в резултат на специфичното 

въздействие на локалните природогеографски условия върху ефекта на основните 

климатогенни фактори - слънчева радиация и атмосферна циркулация. Проявява се на 

фона на климата на по-големи части от земната повърхност. Варианти на м.к.: климат 

на котловините, климат на склон с определена експозиция, климат на горски масиви, 

морски, крайбрежен, планински климат и т.н. 

Местообитание: пространствено ограничена съвкупност от условията на абиотичната и 

биотичната среда, които осигуряват пълния цикъл на развитие на индиви. 

Многофакторно регресионно уравнение: получава се при статистически анализ за 

влиянието на няколко факторни променливи (месечни температури на въздуха и 

валежи) върху една резултантна променлива (среден индекс за радиалния прираст). 

Важно изискване за променливите е те да са количествени или индикаторни. 

Морени: струпване на несортирани късове от скали, пренесени или преотложени от 

ледниците. 

Насаждение: гора или горски участък, заети (покрити) с горскодървесни видове или 

храсти. 

Несъгласие: непаралелно разположение между два комплекса от слоести скали, 

обусловено от нагъване на по-старите пластове преди фосилизацията им от по-млади 

скали. 

Неутрофилни гори: гори, развиващи се върху неутрални или близки до неутралните 

почви. 

Обилие: показател за количественото участие на вида, изразено пряко или косвено. 

Опазване на водните ресурси: система от правни, организационни, икономически, 

технически и мелиоративни мероприятия, насочени към предотвратяване и 

отстраняване на последствията от замърсяването и изчерпването на водите. 

Оперативна цел: идеална цел, трансформирана от реално действащите ограничители и 

стимулатори. Реалистична цел, която управляващата организация се стреми да постигне 

при дадените обстоятелства (eurosite). 

Организъм: всяко живо тяло, което е съставено от съгласувано действащи органи и 

съществува самостоятелно. Организмът е индивид в популация от отделен вид. 

Отворено съобщество: съобщество, намиращо се в ранен (или регресивен) етап на 

развитие, като растенията са разположени на известно разстояние едно от друго. 

Оценка: оценка на набавената информация, водеща до опрeдeляне на значението на 

отделните абиотични, биотични и социално-икономически фактори. 
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Палеарктика, Палеарктичен регион: част от Холарктичното флористично царство, 

обхващаща нетропичните зони на Европа, Азия и Северна Африка (вж. Холарктика). 

Пещерняк - спелеолог. 

Планински климат: вариант на фоновия климат, в който попада отделна планина или 

планинска система. Конкретните особености на п.к. се определят от надморската 

височина, разчленеността на планинските макросклонове, експозицията. Особено 

характерни за п.к. са вертикалните градиенти на климатичните елементи. Най-често 

температурите на въздуха са по-ниски, облачността, влажността и валежите - по-големи, 

а средната скорост на вятъра - три-четири пъти по-висока, в сравнение със съседните 

равнинни райони. У нас планински вариант на умерено-континентален климат има 

Стара планина, на преходен климат - Средна гора, Витоша, високите планини в Краище, 

Осоговската планина, Рила, Западните Родопи, на континетално-средиземноморски - 

Западните гранични планини на юг от Осогово, Пирин, Славянка, Източните Родопи. 

Планинско-долинен вятър: местен вятър с денонощна периодичност.  Наблюдава се в системата 

на локалната атмосферна циркулация, вследствие на различия в нагряването между планинските 

била и долини. През деня вятърът е насочен от долините към билата, а през нощта има обратна 

посока. Към планинско-долинните ветрове се отнасят и склоновите ветрове, духащи през деня 

нагоре, а през нощта надолу по планинските склонове. П.-д. в. се проявява предимно при ясно и 

тихо антициклонално време, когато планинските системи не са обхванати от атмосферни 

смущения, свързани с пренос на въздух. В България П.д.в. са широко разпространени и са най-

характерни около изхода на дълбоките речни долини (напр. в Асеновград,  Габрово и др.). На 

много места в планинските долини се проявява като леки проветриви течения, известни с 

наименованието планински бриз. 

Плутон: самостоятелно, дълбочинно и с големи размери интрузивно тяло, разкрито от 

ендо-екзогенната деструкция и намиращо пряко отражение морфологията на земната 

кора. 

Повреда: видимо изменение на тъкани и органи на дървесните растения, причинени от 

абиотични фактори (измръзване, пригор, снеголом и др.) или от биотични фактори 

(патогени, насекоми и други вредители). 

Подвид: Подразделение на вида, което се състои от група популации, придобили в процеса 

на еволюцията устойчиви белези и особености, изолационни бариери от пространствен 

или времеви тип и други белези, по които се отличават незначително от другите групи 

от същия вид, но с които могат да дават плодовито потомство в природата. 

Понор: естествен отвор на дъното на карстовите слепи долини, кладенци, фунии и др. 

форми. Поглъща повърхностните води и ги превръща в подземни. Синоним – губилище. 

Популация: група от индивиди на даден вид, които населяват определено пространство, 

взаимно се кръстосват, имат общи морфологични, физиологични и поведенчески 

особености и са свързани функционално помежду си/ група от индивиди с общ 

произход, които обменят генетичен материал помежду си много повече, отколкото с 

индивиди от друга подобна група. 

Потенциал на територията: възможностите на територията в екологичен, социален, 

културен или икономически план (eurosite). 

Потенциално застрашен вид: вид, за който е вероятно скорошното му преминаване в 

категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата продължават 

да съществуват. 
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Приоритетни видове: видове с особено важно значение за статута на местообитанието 

или защитената територия; видове с природозащитен статус (третирани от 

националното и международно природозащитно законодателство); видове, включени в 

„червена книга на Р българия“; ендемични видове; реликтни видове. 

Приоритетни съобщества: съобщества, в състава, на които участват приоритетни видове; 

съобщества с природозащитен статус. 

Природно местообитание: естествени или близки до естествените сухоземни или 

акваториални области, характеризиращи се със специфични географски, абиотични и 

биотични особености; типовете екосистеми, отличаващи се с определена хомогенност, 

характерен облик и относително еднообразни условия. 

Програма: група проекти, с които се изпълнява определена оперативна цел/цели в 

определен период от време. 

Проект: Отделна дейност, фиксирана във времето, определена по вид и стойност. 

Понякога се нарича задача (eurosite). 

Пролувий: континентални наслаги, включващи продуктите от деструкцията на скалите, 

изграждащи стръмните склонове, като най-често се отлагат в обсега на резките пречупки 

в склоновете, където намалява наклона топографската повърхнина и силата на 

постоянните и временни водни потоци. 

Пролувий – млади слабоспоени наслаги, отложени от временно течащите потоци. 

Участват в изграждането на наносните конуси на долините и овразите. Състои се от 

дребни валуни, заоблени чакъли и ръбати късове, които издребняват по периферията на 

конусите. 

Първични местообитания: естествени, непроменени местообитания. 

Работен план: план за действие за специфичен период от време (обикновено година и не 

повече от пет). 

Разсед: вертикално разместване или разкъсване на блокове от земната кора и вертикално 

разместване на два съседни блока в следствие на тектонски движения. 

Растителност: съвкупност от всички растителни съобщества (фитоценози) на дадена 

територия или акватория. 

Регресионни коефициенти – чрез тях в регресионното уравнение се характеризират 

силата и направлението на въздействие на средните месечни температури и месечните 

валежни суми върху резултантната променлива (среден индекс за радиалния прираст). 

Регулиране числеността на животинските видове: целенасочена промяна в броя на 

техните индивиди (увеличаване или намаляване). 

Редки видове: чиито популации са малки и ако не непосредствено, то косвено или 

потенциално са застрашени. 

Режим на опазване: съвкупността от разрешени и забранени действия за дадена 

територия, определени от закона и целите, функциите и предназначението на 

въпросната територия. 

Реликти: стари във филогенетично отношение таксони, които са имали в миналото много 

по-широко разпространение. 

Ровина: неголяма, открита, линейна, негативна ерозионна форма. Образува се чрез 

преудълбаване на ерозионна бразда, която увеличава водосбора си върху наклонени 

слабоспоени материали. 
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Рядкост: малочисленост на популацията и ограничено териториално разпространение на 

вида. 

Рядък таксон: таксон, чиято численост на популацията е сведена до минимум или има 

силно разпръснато разпространение; една от категориите застрашени таксони, 

напоследък избягвана поради трудности в категоричното й определяне и припокриване 

с другите. 

Свлачище: денудационен процес, свързан с хлизгане на скална маса върху склонове под 

действието на силата на тежестта при участието на повърхностни, подземни или 

инфилтрационни води. 

Синтаксон: тип фитоценоза от определена синтаксономична категория. 

Сипей: струпване, често безразборно, на разнокъсови неогладени материали в основата на 

склоновете. Сипеите често променят формата и големината си. Свързват се помежду си 

и образуват сипейни венци. 

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. 

Спелеология: наука за изучаване на пещерите. Включва почти всички научни 

дисциплини, които се извършват в пещерите (геология, археология, биология, геодезия, 

география и др.). 

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. 

Срещаемост: показател, оценяващ характера на разпространението на индивидите на 

отделните ценопулации; изчислява се в проценти. 

Стабилност: степен на устойчивост на зт и отделните и елементи към природните процеси 

и антропогенната намеса (eurosite). 

Сталагмити: натечно-капкови образувания във вид на стълбове, конуси, пръчки, палми и 

др., нарастващи от дъното на пещерите. 

Сталактити: натечно-капкови минерални, обикновено варовикови образувания, 

надвесени от сводовете на пещерите като висулки, конусовидни, сферични и др. форми. 

Сталактон: колона, калцитно образувание, резултат на срастване на сталагмит със 

сталактит. 

Статистика: математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез 

анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. 

Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането 

на данни чрез проучвания и експерименти. 

Сукцесия: изменения на растителните съобщества, които се проявяват в смяната на една 

фитоценоза с друга; развитие на екосистемата, смяна на една екосистема с друга. 

Таксон: наименование на класификационните единици, показващи тяхното място в 

системата; съвкупност от организми, разглеждани като формални обединения на 

съответните нива от йерархичната класификация. Основна таксономична единица е 

видът. 

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 
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адреналиново преживяване, достъпно за всеки, които има желанието да полети с 

професионалист. 

Температура на въздуха: основен елемент на климата, отразяващ термичното състояние 

на атмосферната среда. От режима и количествените характеристики на температурата 

на въздуха зависят влагосъдържанието, изпарителните, кондензационните, 

динамичните и всички други процеси в атмосферата. В количествено отношение 

температурата на въздуха се характеризира посредством средни и екстремни стойности, 

измервани на 2 m над земната повърхност с термометри. Т. се променя закономерно в 

хоризонтална и вертикална посока, изразено чрез хоризонтални и вертикални термични 

градиенти. 

Температурен градиент: вектор, характеризиращ изменението на температурата на въздуха на 

единица разстояние по нормалата към дадена изотермална повърхнина. Стойностите на т.г. по 

правило се равняват на няколко десети от градуса. Хоризонталният т.г. изразява изменението на 

температурата най-често на хоризонтално разстояние 100 km; в атмосферните фронтове той 

може да надвиши 100/100 km. Вертикалният г. изразява изменението на темпер. във височина на 

разстояние 100 m. При ясно и тихо време в приземния въздушен слой стойностите му могат да 

достигнат няколко десетки градуса (свръхградиент). 

Терофити: едногодишни растения, прекарващи неблагоприятния сезон под форма на 

растителни зачатъци (семена, плодове, спори и т. н.). 

Терциерни реликти: видове, имали широко разпространение по време на терциера (вж. 

Реликти). 

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. 

Трог: коритообразни, най-често асиметрични понижения, наложени върху континентален 

тип земна кора. 

Туризъм: икономическа дейност, която е насочена към създаването, предлагането и 

реализирането на стоки и услуги, формиращи туристическия продукт. 

Устойчиво управление: управление на ползването, развитието и опазването на 

природните ресурси по начин и степен, които дават възможност на настоящите 

поколения и общности да си осигуряват социални, икономически и културни блага, без 

да се намалява възможността на бъдещите поколения и общности да задоволяват 

социални, икономически и културни нужди; нарушава способността на екосистемите да 

осъществяват своите почвозащитни и климаторегулиращи функции; намалява 

значително биологичното разнообразие. 

Фауна: съвкупност от животински видове, които се срещат на определена територия или 

акватория. 

Фитоценоза: (растително съобщество) всяка конкретна растителна групировка, на 

известно пространство еднородна по състав, структура и взаимодействия между 

съставящите я растения и между тях и средата. Фитоценозът е съставна част на 

биоценоза и екосистемата. 

Флора: съвкупност от растителни видове, които се срещат на определена територия или 

акватория. 

Флористично богатство: съвкупността от всички растителни таксони, влизащи в състава 

на съобществото или екосистемата. 
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Флуктуации на растителността: ненасочени, различно ориентирани или циклични 

изменения (колебания) във фитоценозите, свързани с биологични, климатични или 

други циклични влияния, завършващи с възстановяване на изходното или близко до 

него състояние на фитоценозите. 

Фьон (от нем. Fohn, от лат. Favonius - топъл вятър): силен, поривист, топъл и сух непериодичен 

вятър, духащ по подветрените склонове на орографски прегради, от билните към подножните им 

части. Механизми, свързани с промяна на свойствата на въздуха при издигане и спускане  по 

срещуветрените и подветрени планински склонове обуславят допълнително затопляне на 

преминаващия въздух. При ф. се наблюдава рязко повишаване на температурите на въздуха и 

понижаване на атмосферната влажност. В България фьон най-често се формира по северните  

склонове на планините (особено Стара планина, Витоша, Рила, Родопите и др.), при нахлуване 

на топъл въздух от юг-югозапад. Посоката му се определя от посоката на простиране на 

планинската преграда и на преминаващите въздушни течения. За разлика от термично 

обусловените местни ветрове (бриз, планинско-долинен), фьонът се проявява при наличие на 

динамични циркулационни процеси. Ф. активизира топенето на снежната покривка, което може 

да предизвика прииждания на реките и наводнения. 

Хазмофитни екосистеми:  растителни съобщества на скали, формирани от хазмофити. 

Характерни видове: видовете, свързани тясно с определен растителен синтаксон, в 

рамките, на който имат относително висока константност и намират оптимални условия 

за своето развитие. 

Хелиофил: светлолюбиво растение или животно. 

Хелиофити: светлолюбиви растения, които се развиват оптимално при пълна слънчева 

светлина. 

Хелофит: водно-земно растение, чиито възобновителни пъпки през неблагоприятния сезон 

са намират във вода, а вегетативните леторасли (стъбла и клони) се намират над 

повърхността на водата. 

Хигрофилна растителност: растителност, развиваща се при висока влажност на средата. 

Хигрофит: сухоземно растение, развиващо се при постоянен или периодичен излишък на 

влага; влаголюбиво растение. 

Ценоза: съобщество на организми (биоценоза, фитоценоза, зооценоза, алгоценоза и т. н.). 

Численост на популацията: броят на индивиди в популацията на дадена територия или в 

даден обем. 
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КАРТЕН МАТЕРИАЛ  

съгласно структура и съдържание на АПУ на ПП „Витоша“  

за периода 2015 г. – 2024 г. 

 

 

Карти приложени към съответните части на План‘2 

№ Номер на приложение и заглавие в съответните части Мащаб 

1 Приложение-1: „Обзорна карта на ПП „Витоша“ 1 : 100 000 

2 Приложение-2: „Карта/схема на съществуващото функционално зониране“ 1 : 100 000 

3 
Приложение-3: „Карта по насоки за мерки и дейности за горскодървесната 

растителност и за трайно ползване на земеделските земи“ 
1 : 100 000 

4 Приложение-4: „Карта на туристическите маршрути и обекти“ 1 : 100 000 

5 
Приложение-5: „Карта на типовете ландшафти, с разпространението на 

основните типове ландшафти в ПП“ 
1 : 100 000 

6 Приложение-6: „Карта на функционално зониране“ 1 : 100 000 

 

  



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.“ 
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Карти към ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Графичен материал (Карти) 

№ Име на карта Мащаб 

1 Обзорна карта 1 : 500 000 

2 
Карта на съществуващото териториално разпределение – 12 бр.: 

Карти № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 
1 : 10 000 

3 
Карта по вид на територията, фондова и административна 

принадлежност 
1 : 50 000 

4 Kарта на собствеността 1 : 25 000 

5 Карта/схема на съществуващото функционално зониране 1 : 50 000 

6 Карта на скалния фундамент 1 : 100 000 

7 Карта на релефа 1 : 25 000 

8 Хидрографска карта 1 : 25 000 

9 Карта на почвите 1 : 25 000 

10 

Карта на екосистемите, приоритетни местообитания и видове – 12 бр.: 

Карти № 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 

10.12 

1 : 10 000 

11 Карта на типовете месторастения 1 : 25 000 

12 
Карта на насажденията и земеделските земи – 12 бр.: Карти № 12.1, 12.2, 

12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 
1 : 10 000 

13 
Карта по насоки за мерки и дейности за горско-дървесната растителност 

и за трайно ползване на земеделските земи 
1 : 25 000 

14 Карта на здравословното състояние на горите 1 : 25 000 

15 Карта на засегнатите от пожари територии  1 : 25 000 

16 Карта на Флората 1 : 25 000 

17 Карта на Фауната 1 : 25 000 

18 
Карта на селищните образования и вилни зони, намиращи се на 

територията на ПП „Витоша” 
1 : 50 000 

19 

Карта на наличните и предвидените за изграждане преносни мрежи, 

трансформатори и други енергийни източници, водопроводни системи, 

водоеми, каптажи, пречиствателни съоръжения, канализационна мрежа, 

телефонизация, радиовръзки и телекомуникационни съоръжения, 

съоръжения, свързани осигуряване на противопожарна безопасност и 

други в ПП и прилежащите територии 

1 : 25 000 

20 Карта на съществуващата пътна инфраструктура 1 : 25 000 

21 
Карта на земеделските земи по административна принадлежност и вид на 

трайно ползване 
1 : 25 000 

22 Карта на туристическите маршрути и обекти  1 : 25 000 

23 
Карта на местоположението на териториите, свързани с минали дейности 

по рудодобив и управление на минералните ресурси 
1 : 50 000 

24 
Карта на ПП с прилежащите територии с фондова и административна 

принадлежност на териториите 
1 : 50 000 

25 Карта на типовете ландшафти 1 : 25 000 

26 Карта на функционално зониране 1 : 50 000 

 




