


През последните няколко години 
колко често 

ходихте на Витоша?
(в %)

Няколко пъти годишно 30,9

Веднъж годишно или по-рядко 28,7

Веднъж месечно 8,6

Няколко пъти месечно 8,4

Всяка седмица 4,0

Всеки ден 0,3

Не ходя през последните години 19,1



През кой сезон ходите най-често на Витоша?
(в %)

Лято 32,9

През цялата година 24,2

Зима 11,0

Пролет 8,4

Есен 6,0

Последните години не съм
ходил 17,5



Колко често се организират екскурзии на Витоша
от училището на Вашите деца?

(в % само за респондентите с деца в училищна възраст)

Не зная; 14,8

По-рядко от 
веднъж годишно; 

12,5

Не е имало такива; 
32,7

Няколко пъти в 
годината; 16,7

Веднъж годишно; 
23,3



Според отговорите на анкетираните, върху 
честотата на посещенията на Витоша би 
повлияло положително най-вече 
наличието на удобен транспорт  (46,9%) 
и по-ниските му цени (35,6%).



Има ли удобен обществен транспорт от дома Ви
до подножието на планината?

Не ; 49,5

Да; 32,8

Не зная / Не съм се 
интересувал; 17,7



Какъв транспорт трябва да има до Алеко и Златните мостове?
( в %)

4,9

11,5

15,8

17,8

23,3
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На Витоша са създадени достатъчно добри условия за туризъм
( в % от отговорилите, че ходят на Витоша)

Напълно съгласен и по-скоро съгласен 55,9

По-скоро несъгласен и напълно несъгласен 40,4

Не мога да преценя 3,7



Какво, според Вас, е състоянието на
Природен парк „Витоша” по отношение на:

( в % от отговорилите, че ходят на Витоша)

Много добро и
добро

Задоволително Незадоволително Не мога
да

преценя

Чистотата 25,5 36,5 31,6 6,4

Сигурността на
туристите

32,1 30,0 19,5 18,4

Състоянието на
пътеките

32,3 37,6 21,6 8,5

Състоянието на
маркировката

24,1 35,2 29,2 11,5

Състоянието на местата
за отдих

19,0 32,7 40,0 8,3

Състоянието на
туристическата база

15,2 26,1 30,9 27,8

Състоянието на
лифтовете

19,5 27,3 30,5 24,8

Опазването на
биоразнообразието

22,6 23,1 32,8 21,5

Запазването на горите 22,4 23,7 42,0 11,9



На Витоша са създадени достатъчно добри
условия за зимни спортове

( в % от отговорилите, че ходят на Витоша)

Напълно и  по-
скоро несъгласен, 

36.1

Напълно и  по-
скоро съгласен, 

31.1

Не мога да преценя, 
32.8



Преобладава преценката, че ски пистите са достатъчно 
(25,7%), но по отношение на тяхното състояние се 
отправят критики – 15% го определят като напълно 
незадоволително. 62% от анкетираните мислят, че трябва 
да се извърши предварителна обработка и подобрения на 
терените, а 39,6% - че трябва да се удължат и разширят 
сега съществуващите писти.



Според 30,1% от посещаващите Витоша състоянието 
на лифтовете е  абсолютно незадоволително (при 25%, 
които не могат да преценят).
Според 48,4% те са недостатъчно.



Относно грижите, полагани за опазването на Витоша от 
различни социални субекти, като цяло не е голям делът 
на респондентите, които ги оценяват като достатъчни. 
Най-много (но все пак приблизително една трета –
35,3%), оценяват като достатъчно правеното в полза на 
опазване на планината от екологичните организации. На 
следващо място идва Дирекцията на природния парк с 
16,0%. Нейната дейност е най-малко известна на 
столичани, за което говори най-високият - 31% от 
анкетираните, които не могат да дадат оценка. Очевидно 
извършваното от ДПП трябва да се популяризира, което 
ще спомогне не само да бъде оценено, но и да се 
привлекат съмишленици и партньори. 



Общосподеляно е мнението, че Витоша е неразривно 
свързана със София, принадлежи на всички софиянци и 
тя трябва да бъде със съхранена природа, достъпна за 
всички. 



Начин да стане това столичани виждат в изработването 
на добре премислени дългосрочни стратегии и 
планове за развитие на планината, които да са 
направени компетентно от експерти, дистанцирано и 
независимо от частни интереси и те да се реализират 
при строг, вкл. и граждански контрол. 



Определено доминира желанието на Витоша да се 
развива пешеходен туризъм (88,2%). Място за 
практикуване на зимни спортове тя трябва да е според 
61,9%, като това мнение се споделя по-често от най-
младите – до 20 години (72,7%), хората с много добро 
(74,8%) и добро (67,3%) материално положение.



Жителите на столицата са много чувствителни в зоната, 
където се срещат общият интерес (за запазване на 
природата) и частният (особено икономически). 
Категоричната позиция е, че е недопустимо подчиняването 
на бъдещето на Витоша на частни интереси.



Държавна; 25

Общинска; 14,8

Не мога да преценя; 
25

Смесена, 
държавно-частна; 

12,1

Смесена,общинско-
частна; 15

Частна; 8,1

Предпочитанията за фирмите, които стопанисват и 
притежават обекти и съоръжения в планината са:



Само 18% одобряват приватизацията на лифтовете



Столичани не одобряват монополизацията в предлагането на услуги.

Трябва ли на дадено място стопанисването на сградите,
съоръженията, пистите да става от една - единствена фирма?
( в %)

Да; 28,3

Не; 49,9

Не мога да 
преценя; 

21,8



Като цяло позицията на столичани е, че трябва да се 
поддържа и модернизира вече направеното, а не да се 
осъществява ново строителство.
На първо място се извежда необходимостта да се 
модернизират съществуващите лифтове (81,9%). 
Регистрира се категорична неудовлетвореност от 
състоянието им и настояване и очакване да се 
предприемат активни действия в тази насока. Широко 
разпространено е желанието за подобряване на 
транспортната достъпност като масово се настоява за 
преференциални цени за определени групи – най-вече за 
ученици, пенсионери, хора с увреждания



Желанието за опазване на 
природата и на спокойствието на 
посетителите на Витоша в 
съзнанието на софиянци е 
неразривно свързано с контрола. 
Хората единодушно се обявяват за 
засилване на контрола и санкциите 
за палене на огън, чупене на клони, 
изкореняване на растения при 
бране на билки, гъби и плодове, 
сеч на дървета и храсти, чупене на 
указателни табели, пейки, маси и 
други форми на вандализъм. 80,1%
са на мнение, че е необходима 
паркова охрана, работеща 
целогодишно. 



Що се отнася до личното ангажиране  в полза на Витоша, 
най-широко разпространена е  готовността да се участва 
в акции за почистване на планината и в залесяване. 
Готовността да се участва в обсъждания на проекти за 
развитие на парка показва наличието на потенциал 
(включително и експертен), който трябва да бъде 
мобилизиран и използван по най-пълноценен начин. 
Гражданската активност е потенциал, който следва да се 
развива и използва като за това се поддържат нужните 
материално-технически и организационни условия.



Нека Витоша да остане оазис за столичани, да бъде 
достъпна за всички, да бъде парк за почивка и разходка, 
а не място за реализация на икономически интереси.




