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ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването на настоящата екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 от
Закона за опазване на околната среда и Писмо на РИОСВ-София с изх.№04-00-1612 от
30.05.2008г.
Предмет на екологична оценка е Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на
Туристическа и ски-зона “Алеко”, Природен парк Витоша, разработен от авторски колектив
на “ИВИС-Проектиране и дизайн” ООД, София, с ръководител арх. Емил Леков.
СПУП е разработен на основание чл.111 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно
който: „....за горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за
територии със специално или друго предназначение могат да се разработват специализирани
подробни устройствени планове, които решават отделни устройствени проблеми и обхващат
структурни части от територията на общината …» и въз основа на предписание на Столична
община изх.№ГР-70-00-834/07г. за изготвяне на Специализиран подробен устройствен план на
туристическа и ски зона „Алеко” от ПП Витоша.
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите на
Екологичната оценка (ЕО) на устройствен план са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на съответен план
или негово изменение;
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично
значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние;
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в
перспектива;
 да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на развитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.
Възложител на Екологичната оценка (ЕО) на СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко” е
“Витоша ски” АД с адрес: гр. София, ул. “Любен Каравелов” № 4, ет. 4, ап. 8 и лице за контакти
инж. Костадин Костадинов, тел. 02/980 91 56, 02/980 91 57, 0885 917 522.
Изпълнител на Екологичната оценка е “Планеко” ООД, фирма, специализирана в разработването на ДОВОС, екологични оценки, планове и програми за управление на околната
среда или компоненти от нея, с адрес на управление: София 1000, бул. „Ал.Стамболийски” 27-Б,
тел./факс: 02/9867167, URL: www.planeco-bg.com
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Екипът, разработил екологичната оценка е съставен от 6 лицензирани експерти и 4 консултанти
под ръководството на д-р г.н. Екатерина Гюлеметова. Списък на експертите и консултантите,
изработили екологичната оценка, в който с полагане на подпис е удостоверено разработването
на съответните раздели на оценката и декларации съгласно изискванията на чл.16, ал.2 от
ПМС№139, са приложени към настоящият доклад за ЕО.
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на ЕО
анализира и оценява предварителния проект на СПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” на
база методически подход, според който плана е:
 по характер – проектен устройствен документ;
 по статус – регламентиращ устройствените действия в границите на територията,
предмет на планиране;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на територията в
перспектива;
 по период на прилагане – планов период 2018-2025г.
Методическа основа при съставянето на екологичната оценка са указанията за съдържание на
доклада за ЕО, посочени в писмо №04-00-1612 на РИОСВ-София и Решение № С№-22-ЕО/2008,
както следва:
 докладът за ЕО да бъде съобразен с изискванията за съдържание, съгласно чл.86, ал.3 от
ЗООС;
 да се конкретизира местоположението на всяко от предвидените с плана инвестиционни
предложения спрямо територията на ПП Витоша и защитените зони;
 всяко от бъдещите инвестиционни предложения в рамките на плана следва да бъде
съобразено с Плана за управление на парка;
 да се направи анализ на въздействието на плана върху целостта на защитените зони
както по време на строителството, така и по време на експлоатацията;
 при анализа на ландшафта да се направи оценка и прогноза за състоянието му,
промените в неговата структура и функционално предназначение в резултат от увеличаване на
антропогенното натоварване;
 при анализа на флората и фауната да се обърне сериозно внимание на видовете дървесна
и храстова растителност, които ще бъдат засегнати от реализацията на предвижданията на
плана, типовете местообитания, които ще бъдат засегнати, наличие и оценка на редки или
застрашени растителни и животински видове;
 да се направи оценка за наличие на ерозия на терена и се направи прогноза за развитието
на ерозионните процеси от реализацията на предвидените с плана дейности;
 да се оцени въздействието на предвиденото натоварване на околната среда от активно
посещение на територията, вкл и увеличаване на автомобилния трафик;
 да се анализират възможните значителни въздействия върху околната среда в резултат от
прилагането на плана;
 да се даде информация за зони и/или обекти със специфичен санитарно-охранителен
статут в обхвата на плана и се оцени евентуално въздействие върху тях;
Ноември ”2008г.
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 да се оцени евентуално засягане на обекти от културно-историческото наследство от
реализацията на плана;
 да се характеризират възможните начини за постигане целите на плана и се мотивира
избора на алтернатива;
 да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятни последици от осъществяването на плана;
 да се предложат конкретни мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана;
 при извършването на екологичната оценка да се използват методите, посочени в
Ръководство за ЕО на планове и програми в България, 2002;
 да се ползват указания и методики на ЕК за стратегическа екологична оценка.
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство за
екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и диагностичен
методи, матрица на въздействията, SWOT анализи, интервюта, обсъждания, консултации и др.),
както и указанията и методиките на Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои
планове и програми върху околната среда.
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни,
огледи на място, консултации и обсъждания и други.
1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ,
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ

Обект на предварителния проект на СПУП на туристическа и ски-зона Алеко е територия,
разположена в обхвата на Природен парк Витоша. Територията, предмет на планиране е с обща
площ 914.65 ха, разположена е в хипсометричен диапазон 1525м до 2265м, с разнообразен,
предимно разчленен релеф. Довеждащите линейни обекти се разполагат в диапазона 720-1800
м.нв. Туристическа и ски-зона Алеко е разположена е в северните части на Витоша, включва два
от изходните пунктове от София към планината – Драгалевци и Симеоново и е с граници, както
следва:
 от север – части от землищата на кв. Драгалевци и кв. Симеоново;
 от юг – връх Черни връх и граница на област София-град до метеорологичната станция;
 от запад – път за в.Черни връх, източния бряг на р. Боянска, завоя на пътя за в.Черни
връх на кота 1935 м. (над м. Капакливец), до границата на резервата «Торфено бранище», пътя
за х. “Преспа”, по билото на склона до з. Бай Кръстьо, западно от трасето на Драгалевския лифт
до пътя Драгалевци-Алеко, западно по пътя до кв. Драгалевци;
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 от изток – от метеорологичната станция западно от в. Голям резен, по скалния масив на
м. Лавината до пътеката за междинна станция “Лале 2”, до границата на резервата “Бистришко
бранище” до финалната къща “Витошко лале”, по източните контури на трасето за бягане до
междинна станция “Симеоновски лифт”, по северния контур на пистата за бягане до пътя
Драгалевци – Алеко, по източния контур на пътя до кв. Драгалевци.

Обхват на СПУП
1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СПУП

Основанията за разработване на СПУП се съдържат в:
 съгласно чл.7 от ЗУТ, устройството на ПП Витоша се осъществява съгласно Плана за
управлението му и въз основа на подробни утройствени планове, изготвени в съответствие с
плана за управление на парка и при спазване изискванията на ЗЗТ и ЗГ;
 съгласно чл.111 от ЗУТ, за защитени територии могат да бъдат разработвани
специализирани подробни усторйствени планове, които решават отделни усторйствени
проблеми и обхващат структурни части от територията на общината;
 в административните граници на Столична община е включена част от територията на
ПП Витоша, вкл. и на територията, предмет на СПУП и в този смисъл той представлява
устройствен документ, управляващ устройственото развитие на земи, администрирани от СО.
Ноември ”2008г.
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Мотивите за разработване на СПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” се съдържат в:
 съществуващо непълноценно, едностранчиво и в значителна степен ретроградно
ползване на ресурсния потенциал на планината като цяло и в частност, в обхвата на
планираната територия;
 затруднен достъп до зоната и труден подход от гр.София т.к. съществува само едно
основно съоръжение и пътна връзка
 недостатъчни възможности за паркиране в района на хижа „Алеко”;
 остарели физически и технически съоръжения за обслужване на туристите без взаимна
обвързаност като тип и капацитет;
 поради опасност от инциденти, част от съоръженията следва да бъдат изведени от
експлоатация;
 лоша логистика и връзки между отделните зони за практикуване на ски спорт;
 липса на ясно зониране за разпределение на скиорите в зависимост от интересите и
степента на подготовка;
 липса на обособен учебен плац и основно пространство за прием на посетителите;
 недостатъчно обезопасяване на зони с повишен риск, вкл. лавиноопасните;
 остаряла и недостатъчна като количество техника за обработка на снежните полета;
 липса на площи за практикуващите сноуборд и екстремни ски;
 смесване на потоците от посетители с различни интереси: пешеходци, ски туристи,
туристи със шейни и други средства за придвижване.
При тези условия е напълно невъзможно да бъдат достигнати изискванията на програмните
документи от по-висок ранг за осигуряване на европейски стандарти за подобен род
туристически локализации за зимни спортове.
Основната цел на СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко” е: “да се създаде основополагащ
програмен документ за цялостно устройство на зоната и формирането и провеждането на
политиката за устойчиво и балансирано развитие на територията”.
Главната цел на СПУП е: “създаването на оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на съществуващите природни и
антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия, при отчитане и на
регионалните компоненти”.
Основните задачи, които СПУП трябва да реши са:
 определяне на нормативна основа за пространствено развитие на ски-зоната до 2020год.;
 определяне на функционалното предназначение на отделните видове терени и
извеждане на териториални пространствени и социални параметри;
 определяне на вътрешната структура на елементите на системата “отдих и спорт”;
 създаване на организация, съподчиненост и локализиране на основните елементи на
обслужващата сфера;
Ноември ”2008г.
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 определяне йерархията и трасетата на елементите на комуникационната мрежа и
възможност за разсъсредоточаване на потока туристи;
 оразмеряване и развитие на елементите на инженерните мрежи;
 обвързване на съоръженията в единна система за логистика и управление;
 създаване на условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на околната
среда от неблагоприятни въздействия;
 разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на
СПУП.
За да отговори на тези задачи СПУП, предлага решения относно:
 трасетата и структурата на ски пистите – съществуващи и нови;
 туристическите маршрути за лятно и зимно ползуване:
 комуникационната достъпност и паркирането;
 терените за ново развитие и подробно планиране чрез работни устройствени планове;
 трасетата на лифтовите съоръжения - реконструирани съществуващи и нови;
 трасетата на проводите и точковите обекти на инженерната инфраструктура;
 границите на защитените зони със строга защита;
 мероприятията за рекултивация и екологична защита на околната среда;
 преструктурирането на територията на зоната, изразено и с баланса на територията;
 съвместяване/синхронизиране на предвижданията на СПУП с Плана за управление на
ПП и установените с него зони и режими и норми за дейности по зони и за ползване на природните ресурси.
Очакваните резултати от разработването и приложението на СПУП на туристическа и скизона „Алеко” са:
 да се постигне и приложи нова управленска политика и култура по отношение
устройството на разглежданата територия, нейното изграждане и използване;
 да се привлекат инвестиции и увеличи привлекателността на територията;
 да се затвори цикъла „рекреация”;
 да се следят, контролират и балансират както външните въздействия, така и процесите
протичащи вътре в системата;
 да следи, анализира и предлага избор на поведение в процеса на неговото прилагане
действия, съобразено с общоприетите планови рамки, за постигане на основните общи цели в
условията на устойчиво развитие.”
Разработването на СПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” се извършва съгласно
изискванията на чл.108 от ЗУТ и съгласно предписание на СО, изх. № ГР-70-00-834/07г. (вж.
приложенията).
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9

СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Екологична оценка

1.2 ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

1.2.1 ВРЪЗКИ С ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Според предвижданията на Общия устройствен план на град София и Столична община
(ОУПССО), респ. според Закона за устройството и застрояването на Столичната община
(ЗУЗСО), Природен парк «Витоша» е част от столичната зелена система. Включен е в тематичен парк „Витошки” с водеща тема „Природа”, който обхваща още Южен парк, Ботаническа
градина, Княжевска борова гора, Резиденция „Бояна”, Витошки манастири и църкви.
Съгласно приложението към ЗУЗСО, ПП „Витоша” по режим на устройство е отнесен към зона
№ 59 – Природни паркове и като защитена територия се устройва съгласно (правила и норми,
установени с) Плана за управление на парка. Същото важи и за Туристическа и ски зона
„Алеко” като част от природния парк. Този тип зони за отдих и спорт не е специфициран
отделно в Правилата и нормативите за устройство и застрояване на Столичната община и
следователно следва да се устройва съгласно правила и норми, установени с Плана за управление на парка. Тъй като такива конкретни норми не се съдържат в Плана за управление,
единствен възможен аналог е този с УЗ № 39 – зони за спорт и атракции в извънселищните
територии с показатели 10 % плътност на застрояване, Кинт 0,15 интензивност на застрояване и
50 % минимално озеленяване.
ОУПССО предвижда всички територии за отдих да се устройват съобразно максималния им
рекреационен капацитет, определен с норми за допустимо натоварване.
1.2.2 ВРЪЗКИ С ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2007-2013

За разлика от повечето случаи в страната, между ОУПССО и Общинския план за развитие на
Столичната община (ОПРСО) има пълен синхрон. В аналитичната част на ОПРСО е
подчертано изключителното разнообразие на редки животински и растителни видове в ПП
«Витоша» и целта на учредяването му «поддържане на разнообразието на екосистемите и
опазване на биологичното разнообразие в тях».
От плановите предвиждания, с пряко отношение към планираната територия, обект на екологичната оценка, са следните операции и дейности:
По приоритетна ос 1: „Повишаване на конкурентно-способността на основата на икономика на
знанието и информационно общество”.
Цел 7 – Развитие на модерно туристическо предлагане
Операция 1 – Развитие на бизнес, културен, спортен и балнеоложки туризъм
Дейност: Утвърждаване на града като международен и национален спортен център и
лобиране за провеждане на бъдещи национални, европейски и световни спортни събития.
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Дейност: Модернизация и поддържане на изградените кабинкови и открити въжени линии на
Национален [Природен] парк „Витоша”
o Реконструкция на Симеоновски и Драгалевски лифт
Дейност: Създаване на стимули за привличане на частни инвеститори за развитие на
туристическата инфраструктура.
Дейност: Подкрепа и презентиране на възможностите за екотуризъм, зимен спорт и отдих в
планината Витоша.
Резултатът от реализирането на целта ще се измерва със създадени и функциониращи центрове
за туризъм, отговарящи на международните стандарти.
По приоритетна ос 3: „Подобряване на условията на живот и качествата на жизнената среда”
Цел 2 – Опазване и разумно използване на природното и културно наследство.
Операция 4 – Изграждане на тематични паркове за отдих.
Дейност – Разработване на проекти за изграждане и обновяване на тематични паркове за отдих:
o Природен парк „Витошки”
От анализа на ОПРСО е видно, че инициативата за разработване на Плана, насочен към устройването на ТСЗ «Алеко» като туристически център, отговарящ на международните стандарти съответства на предвижданията на общинския план за развитие на Столична община.
.
1.2.3 ВРЪЗКИ СЪС СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Поради обстоятелството, че област София и Столична община имат един и същи териториален
обхват, между Общинския план за развитие и Областната стратегия за развитие няма
съдържателни различия. По отношение Плана, обект на ЕО и Областната стратегия включва
задачата за «Развитие на модерна и екологосъобразна туристическа индустрия, вкл.
спортна инфраструктура за провеждане на европейски, световни и олимпийски
състезания (домакинство на ХХІІ Зимни олимпийски игри)», както и изграждане на система
от тематични паркове за отдих, в т.ч. и тематичен парк «Витошко».
1.2.4 ВРЪЗКИ С РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

В стратегическата част на плана, повишаването на конкурентноспособността на регионалната
икономика се свързва и с развитието на туристическото предлагане, респ. с развитието на
регионален туристически продукт, съобразен с Националната стратегия за екотуризъм. С оглед
на това са предвидени съответни мерки, които включват:
 съвместни маркетингови инициативи за налагане на търговски марки, базирани на специфични местни ресурси, като екотуризъм, балнеология, зимен, културен, ловен, религиозен,
конгресен, спортен туризъм;
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 създаване и подобряване на съществуващи туристически съоръжения, социализиране на
обекти на културно-историческото наследство и подобряване на достъпа до обекти с
туристически потенциал.
Подобряването на условията за ски-спорт и туризъм в ТСЗ «Алеко», което е задача на СПУП,
съответства на стратегическите цели на Регионалния план за развитие Югозападния район.
1.2.5 ВРЪЗКИ С ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”

Тъй като територията на туристическа и ски зона „Алеко” е част от територията на Природен
парк „Витоша”, нейното устройство следва да съответства на предвижданията, режимите и
нормите, определени с Плана за управление на парка, одобрен с решение № 305/22.04.2005 г. на
Министерски съвет, (по долу наричан за краткост Плана за управление или ПУ). От неговите
предвиждания, с определящо значение за СПУП са далекосрочните и оперативни цели,
заложени в него, както и санирането на територията и свързаните с него норми, режими и
условия за извършване на дейностите.
От системата на целите на ПУ ПП Витоша, най-съществени за СПУП са долу-цитираните
(номерацията е на Плана за управление):
1. Дългосрочни цели, свързани с опазването, поддържането и възстановяването на
биологичното и ландшафтно разнообразие:
Дългосрочна цел 1.1. Да се запази естественото състояние горските местообитания, особено на
старите естествени съобщества от смърч и техния биологичен потенциал
Дългосрочна цел 1.2. Да се запази естественото състояние и потенциал на високопланинските
тревни и субалпийски съобщества
Дългосрочна цел 1.3. Да се запази естественото състояние на характерните ландшафти –
каменни реки, карстови форми, пещери, скални образувания
Дългосрочна цел 1.5. Да се запази естественото състояние и биологичния потенциал на
популациите от консервационно значими видове и лечебните растения.
3. Дългосрочни цели, свързани с ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и ландшафтно разнообразие:
Дългосрочна цел 3.1. Да се прецизират условията за пълноценно използване на рекреационния
потенциал, като се търси хармония между ползване и природозащита:
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Оперативни цели:
3.1.2. Да се реорганизира и реконструира туристическия и съществуващ рекреационен
сграден фонд за зимни и летни спортове, като се осигури равнище и форми на туристическо
натоварване, които не са заплаха за природните комплекси в парка.
3.1.3. Да се подобри съществуващата туристическа инфраструктура и се потърсят
възможности за създаване на нови мета за къмпиране и отдих, погледни места, маркировка и др.
Дългосрочна цел 3.2. Да се насърчават нови форми на туризъм, не противоречащи на
предходната цел и предоставящи възможности за приходи на местните общности
Оперативни цели:
3.1.2. Да се разнообразят предлаганите туристически услуги, като се развият по
направления специализирани туристически маршрути – ботанически, орнитологически, за хора
с увреждания, за велотуризъм, маунтийнбайк, езда и др.
Доколкото в територията на СПУП се включват различни видове зони и подзони, регламентирани с Плана за управление на парка, то устройствените му решения следва да се съобразяват
със посочените в таблицата по-долу (вж. таблица №1) режими и норми, представени като
насърчавани, допустими и недопустими дейности.
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Видове зони и подзони,
представени в обхвата на СПУП

Насърчавани дейности

Допустими дейности

Недопустими (забранени)
дейности

1

2

3

4

Пешеходен, научен, познавателен и
фототуризъм.
Преминаване със ски по маркирани
маршрути.
Строеж на пречиствателни съоръжения
за питейни и отпадни води и резервоари
за питейни води.

Изземане и добив или преместване на
каменен материал от каменните реки ....
Взривни и строителни работи или други
дейности, свързани със стопанското
ползване на каменните реки, грамади,
скални полета и комини.
Стопанско ползване, унищожаване и
внасяне на неприсъщи растителни
видове в находищата на тис и клек.

РЕЖИМИ И НОРМИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ И ПОДЗОНИ

А. Зона на територии със строга защита на природната среда
А2. Територии с направляван режим на защита
б) Каменни реки, грамади, комини, ...
Опазване и поддържане в естествен вид
на специфичния ландшафт на
каменните реки.
г) Находища на тис и клек

Опазване и възстановяване на
находищата на тис и клек.

д) Местообитания на застрашени редки
или уязвими растителни и животински
видове и съобщества (?)

Опазване, поддържане и възстановяване
на условията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата с консервационно значение.
-

е) Вододайни зони на София Перник

Б. Зона на територии с ограничено управление на природната среда - няма общи правила за зоната
Б1. Пасища
Пешеходен и образователен туризъм
Изграждане и поддържане на
съоръжения и инфраструктура за
пешеходен туризъм (дървени заслони,
беседки, чешми, пейки).
Б2. Гори
Туристически и рекреационни дейности, които не са строителство по смисъла
на ЗУТ
Бивакуване и палене на огън на определени места, посочени в заповед на държавното лесничейство.
Изграждане и поддържане на съоръжения и инфраструктура за пешеходен
туризъм (дървени заслони, беседки,
чешми, пейки)
Ноември ”2008г.

Строителство на нови водохващания и
други дейности, които биха нарушили
естествения дебит на реките.
Строителството на сгради и съоръжения

Извеждането на краткосрочно-постепенни и голи сечи, с изключение на сечите в изкуствените тополови насаждения.
Подмяната на широколистни насаждения с изкуствени иглолистни култури.
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Б3. Територии за ски спорт и туризъм

В. Зона на територии с активно
управление на природната среда

В1. Туристически център „Алеко”
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Обособяване на зона за екстремни ски и
сноуборд в северната част на м. Капакливец (Стената) в рамките на съществуващата ски зона, където има условия да
се оформят необходимите съоръжения в
снежната покривка.
Обособяването на зона за ски-обучение
в рамките на ски-център Алеко.
Във връзка с повишаване безопасността
по трасето на синята писта рекултивиране на горния й край (при Черни връх),
поради започнали ерозионни процеси
изравняване на 19 бр. скали, съгласно
протокол на РИОСВ от 02.07.2002.
Във връзка с по-ефективното ползване
на пистата „Витошко лале”, рекултивиране на оголванията в долния край на
пистата, възстановяване на системата за
изкуствен сняг, вкл. изграждане на подземен резервоар при технология, недопускаща използването на химикали.

В обхвата на ски-пистите и, пътищата и
плацовете извършване на необходимите
дейности по поддръжката на съоръженията, в т.ч:
- създаване на изкуствен сняг по екологична технология – без химикали;
- поставяне на постоянни и временни
ограждения и обезопасявания;
- монтиране по целесъобразност на
обслужващите ски-влекове.

Рреконструкция и модернизация на
сградите, съоръженията с цел
повишаване категорията и нивото на
обслужване.

Изграждане на временни или
преместваеми едноетажни заведения за
бързо хранене с капацитет до 150 места
общо.Изграждане на 5 броя временни
или преместваеми едноетажни бази за
ски училища с застроена площ до 100
кв.м. всяка.

Екологична оценка

Дейности, водещи до нарушаване и
увреждане на тревното покритие.

Изгаряне на битови отпадъци.
Функциониране на обекти, формиращи
отпадъчни води без работещо съоръжение за пречистването им 3 год. след
влизането на плана в сила.
Изграждане на временни складови постройки и гаражи за обслужване на
обектите от туристическия център.
Външно изкуствено осветление на
сгради.
Разширяване на застроената площ и
увеличаване на легловата база в
центъра. Изграждането на нови скиписти и лифтови съоръжения. (Не е
изрично записано в нормите, но е
заявено при описанието на дейностите,
предвидени с ПУ.)
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В1. обекти, разположени извън
територията на центъра
В2. Територии с техногенна намеса
В2.2. Четвъртокласна пътна мрежа

-

-

РЕЖИМИ И НОРМИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Ремонти, реконструкция и
благоустрояване в рамките на
съществуващите обекти.

Разширение и ново строителство за
всички обекти.

Реконструкция на пътната мрежа и
уширяване на платното на завоите с цел
подобряване на параметрите и запазване на съществуващата настилка

Подмяна на паважа с асфалтова
настилка;

Режими и норми за строителство и
инфраструктура

Транспортна достъпност – автомобилен
транспорт

Въжен транспорт

Ноември ”2008г.

Технически и организационни мероприятия, с които е възможно да се
организират нови паркоместа,
изградени по подходящ, ненарушаващ
природната среда начин.
Изграждането на система за следене
напълването на паркингите и
пренасочване и забрана за навлизане на
леките автомобили в дадената зона или
в целия парк.
-

Екологична оценка

Рехабилитация на съществуващите
паркинги

Създаването на нова по-ефективна и
безопасна простр. организация на
съществ. мрежа от влекове в района на
х. „Алеко” (Стената) и Капакливец.

Промяна на предназначението на имоти
в земеделски земи и строителството в
тях с изключение :
- строителство на временни (сезонни)
постройки,свързани с отглеждане на
добитък;
- прокарване на проводи и съоръжения,
свързани с техническата и туристическата инфраструктура.
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 и туристическата инфраструктура.

Изграждането на нови въжени линии за
достъп до туристическите центрове.
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Ползване на водите

Електроснабдяване

Комуникационни системи
Туризъм и спорт

Ноември ”2008г.

Цялостното водоснабдяване на всички
обекти, разположени в границите на
парка.
Изграждането на разделна канализация.
Цялостно подновяване на изградената
канализационна мрежа в център
„Алеко”.
Преминаване на отпадъчните води от
котелните помещения пез кало- и маслоуловители преди да се заустят в
канализацията или пречиствателното
съоръжение.
Изграждането на групови и индивидуални пречиствателни станции.
Изграждането на компактни пречиствателни станции за механично и биологично пречистване на отпадъчните
води.
Развитието на мрежата 20 kv с отделяне
на изводите за планинските обекти, селата и вилните зони.
Взаимното резервиране в средните
части на планината, както използването
на „усукани” кабели.
Използването на маркирани и
обезопасени пътеки.

Екологична оценка

Допуска се строеж на нови резервоари
за питейно водоснабдяване в център
„Алеко” за 540 куб. м.
Изграждането на помпени станции, за
които поради теренни особености не е
възможно гравитачното отвеждане на
отпадъчните води до тях.

Пи реконструкцията на съществуващите електропроводи те да бъдат изпълнени единствено подземно, с последваща рекултивация.
Строителството на трафопостове.
Подземно полагане на кабели без изсичане на дървесна растителност и с последваща рекултивация.
Организиране на масови културни и
спортни мероприятия в ТЦ „Алеко” и....

Изсичане на горски масиви за прокарване на нови трасета на електропроводи.
Строителството на съоръжения за производство на електроенергия от водни
източници и силата на вятъра, чрез самостоятелни сгради и съоръжения.
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От горната таблица е видно, че територията, предмет на СПУП като съществуващо и очаквано
устройство принадлежи към зона Б-3 “Територии за спорт и туризъм” и зона В - “Зони и
територии с активно управление на природната среда”. За територията на ТСЗ „Алеко”, Планът
за управление на парка допуска строителство на пречиствателни съоръжения, трафопостове и на
временни преместваеми обекти. Разрешена е реконструкция и модернизация на сградите и
съоръженията за ски спорт (вкл. инсталации за изкуствен сняг) в конкретно описан обем и при
точно определени условия. Следователно предназначението на устройствения план е това,
определено с чл.64 на Закона за защитените територии „за определяне на вида и обема на
дейностите по ползване на природни ресурси, устройството, строителството и други в
защитените територии се разработват устройствени и технически планове и проекти”.
1.2.6 ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНА ГОРСКА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ

Целите на националната горска политика и стратегия (2003г.) са:
 устойчиво развитие на икономически жизнен горски сектор в условията на пазарна
икономика, чрез многофункционално стопанисване на горите;
 привеждане на целите и средствата на устойчивото развитие на горския сектор в
съответствие с международните критерии и поетите в това отношение задължения;
 създаване на условия за осигуряване на национални и международни финансови ресурси
и подкрепа за развитие на сектора.
Визията на стратегия за развитие на горския сектор е “Българската гора–национална ценност.
Ресурсите на горските екосистеми запазват своите екологични, социални и икономически
функции за подобряване качествата на живот на хората. Горите се управляват професионално в
стабилен горски сектор, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране
на интересите на всички заинтересовани страни.”
Националната стратегия визира направленията дървесни и недървесни горски ресурси,
биологично и ландшафтно разнообразие и защитени територии, като поставя стратегически
цели за управлението, стопанисването и защитата им.
По отношение на сектора туризъм и рекреация, Националната стратегия посочва, че
специализираната туристическа инфраструктура в горите е слабо развита и като цяло
пазарната ниша не е заета, т.е. горите не се експлоатират в достатъчна степен като ресурс за
туризъм и рекреация. На база тези проблеми, стратегията поставя за цел развитие и
експлоатация на туристическия потенциал, интегриране на туристическия бизнес в
традиционните дейности по управление на горите. За постигането на тази цел, следва да се
предприемат следните действия:
 увеличаване на инвестициите, сътрудничество с тур-оператори, реклама и развитие на
туристическата инфраструктура;
 оценка и анализ на туристическите ресурси;
 създаване на бизнес-партньорства между държавната горска служба и туристическия
бизнес.
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По отношение опазването на биологичното разнообразие, стратегията предвижда:
 усъвършенстване на технологиите и методите за използване на горските ресурси с цел
максимално ограничаване на свързаните с него щети;
 увеличаване на финансирането от страна на държавата с цел опазване на биоразнообразието и защитените територии.
От посоченото следва, че територията, предмет на СПУП се вписва изцяло в целите и визията на
стратегията, посочени по-горе. В най-тясна връзка със СПУП са стратегическите цели за
ползване и развитие на туристическия потенциал на горите.
1.2.7

ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗМА, 2004Г.

Основната връзка на предвидената със СПУП туристическа и ски-зона, както и настоящата ЕО с
Националната стратегия е по отношение „Дейност 36 – Граници на допустимата промяна за
културни и природни забележителности” съгласно която определянето и прилагането на насоки
за установяване мащаба и вида на въздействието-приемливо в отделни екологичночувствителни зони.
Обосновка на предложеното със стратегията действие е, че от основно значение за развитието
на устойчив (еко)туристически продукт е създаващата се инфраструктура и съответното
посетителско въздействие да се контролират и насочат към запазване качеството и
характера на териториите и да се избягва свръхнатоварване. Съпътстващото
идентифициране на територии, подходящи за по-интензивно туристическо развитие ще помогне
за развитието на групи от екотуристически клъстери и дестинации.
1.2.8 ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
2005-2010Г.

Дългосрочна стратегическа цел на плана е: „Опазване, възстановяване и устойчиво управление
на биологичното разнообразие в страната за създаване на оптимални условия, среда и
перспективи за живот на хората”. Развитието на устойчив туризъм е свързано с:
 развитие на форми на туризъм, които щадят биологичното разнообразие;
 създаване на условия за управление на защитените територии в условия на развиващ се
туризъм;
 Запазване на висок рекреационен капацитет на екосистемите и ландшафта;
 мониторинг на въздействието на отделните форми на туризъм върху биологичното
разнообразие.
Връзката на СПУП с тази стратегия се съдържа в постановката, че устройствените решения на
плана се базират на максимално използване на съществуващото условия-пътища, туристически
пътеки, реконструкция на съоръжения, зониране на ползването на ресурсите за ски-спорт и
възстановяване на съществуващи значителни нарушения на природната среда и ограничаване на
неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие.
Ноември ”2008г.
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2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО

ЗНАЧЕНИЕ

Целите на опазване на околната среда са ясно и точно формулирани в приетата от
Министерския съвет Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие.
Стратегията е разработена за периода 2005-2014г., с План за действие 2005-2009г.
представлявайки продължение на Националната стратегия по околна среда 2000-2006г. Новата
Националната стратегия по околна среда е съобразена с принципите на предотвратяване и
намаляване на риска за човешкото здраве, интегриране на политиката по опазване на околната
среда в секторните политики за развитие на икономиката и информираност на гражданите за
състоянието на околната среда. Нейната цел е да представи действията, които трябва да бъдат
извършени през следващите години, за да се опази околната среда и да се осигури устойчиво
използване на ресурсите.
Общата дългосрочна стратегическа цел е подобряване на качеството на живот на
населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и
запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на
околната среда.
Декомпозирана, посочената дългосрочна стратегическа цел съдържа следните шест
стратегически цели:
• осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели;
• достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места;
• опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие;
• интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на икономическите
сектори и регионите;
• осигуряване на ефективно управление на околната среда;
• изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на глобалните екологични
проблеми.
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях се извършва съгласно
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми.
Организираните от Инвеститора и експертите по ЕО консултации са обработени и представени
в следващата таблица:

Ноември ”2008г.
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица
Таблица №2
Консултирани органи и
Същност
Отразяване в ЕО/
лица
Становища
РИОСВ-София,
Съдържа мотивите за разработване на ЕО и
Всички посочени в
изх.№ 04-00-1612/30.05.2008
ОС и изискванията към тях
решението изисквания ще
бъдат отразени в ЕО и ще
бъдат неин основен
методически акцент
.МОСВ-Басейнова дирекция Да се укажат варианти за водоснабдяване на
Посочените в становището
Дунавски район, изх.№ 3708 обектите и необходимостта от изграждане на изисквания ще бъдат
от 09.09.2008г.
ЛПСОВ; да се даде подробна информация за отразени и коментирани в
компонентата води, да се предвидят мерки за доклада за ЕО
защита, да се отчете необходимостта от
сезиране на БД ДР за издаване на
необходимите разрешителни за водовземане
и ползване по реда на ЗВ
В и К ООД-.София
Няма отговор
Електроснабдяване
Няма отговор
Дирекция Природен парк
Витоша, изх. № ИТ 03552/25.08.2008.

Направен е обстоен коментар и изисквания
към заглавието, обхвата, главната цел,
задачите и очакваните резултати от плана; по
отношение на ЕО са посочени 9 изисквания,
а по отношение на ОС, която представлява
самостоятелни приложение към ЕО са
поставени 15 изисквания

Столична община, изх.№ ГР70-00-834/07/12.11.2007

Допуска изготвяне на Задание за изработване
на СПУП на център Алеко, изисква се да
бъде съгласувано с ДАГ и ДПП Витоша

Посочените общо 9
изисквания ще бъдат
разгледани в доклада за ЕО,
базирано на съществуващото
информационно обезпечаване, особено що се
отнася до определяне на въздействието върху видовете
и местообитанията, предмет
на опазване в защитената
зона

4. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

4.1 ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, ПОЗЕМЛЕН СТАТУТ, ФАКТИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

Териториален обхват
Планираната територия е с обща площ 914,65 ха. Проучената на етап “Задание” територия е с
по-голяма площ - 1 066,06 ха., но от нея са отпаднали участъците, които се препокриват със
защитените територии на „Торфено бранище” и „Бистришко бранище”. По този начин е
преодолян един дългогодишен конфликт между рекреационната и природозащитната функция.
Отпаднал и участъкът от територията в най-северната й част, предвиден на етапа на плановото
задание за изнасяне на началната станция на въжената линия от кв.Драгалевци в близост до
Околовръстния път. Границите на планираната територия са следните:
Ноември ”2008г.
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 от север – селищните територии на кв. Драгалевци и кв. Симеоново;
 от юг – в.Черни връх и административна граница на област София до Метеорологична
станция;
 от запад – път за в.Черни връх, източен бряг на р.Боянска река, завой на път зя в.Черни
връх на кота 1935 м. (над м. «Капакливец»), път за х. Преспа, по билото на склона до заслон Бай
Кръстьо, западно от трасето на драгалевски лифт до пътя Драгалевци-Алеко, западно по пътя до
кв. Драгалевци;
 от изток – от Метеорологична станция западно от «Голям резен», по скален масив на
«Лавината» до пътека за междинна станция Лале 2, по граница на резервата «Бистришко
бранище до финална къща «Витошка лале», по източните контури на трасето за бягане до
междинна станция на Симеоновски лифт, по северният контур на пистата за бягане до пътя
Драгалевци – Алеко, по източния контур на пътя до кв. Драгалевци.
Територията, предмет на СПУП се простира на надморска височина от 720 м. до 2265 м., като
същинската туристическа и ски зона е на височина от 1525 до 2265 м., а зоната на довеждащите
линейни обекти от 720 м. до 1800 м. н.в.
От много съществено значение за устройството на зоната е обстоятелството, че природен парк
„Витоша”, освен защитена територията по ЗЗТ, е също така и защитена зона по Натура 2000 –
BG0000113, както и непосредственото съседство на двата природни резервата „Торфено
бранище” и „Бистришко бранище”, последният от които е включен в Световната мрежа на
биосферните резервати.
Поземлен статут
Територията, обхваната от СПУП, включва части от четири землища – Драгалевци, Симеоново,
Бистрица и Бояна. Територията на СПУП попада изцяло върху горски фонд, в който
преобладаваща е държавната публична и частично държавната частна собственост. В обхвата на
проектираната територия преобладават откритите територии.
Предназначение
Според въведеното с Плана за управление на Природен парк «Витоша» зониране на парковата
територия, в обхвата на планираната територия са представени следните зони и подзони със
съответни режими и норми за допустимост на дейности и ползване на природни ресурси:
От зона А - Зона на територии със строга защита на природната среда:
- подзона А2. Територии с направляван режим на защита. Това са: каменни реки,
грамади, комини, находища на (тис) и клек, както и местообитания на застрашени редки или
уязвими растителни и животински видове и съобщества;
От зона Б - Зона на територии с ограничено управление на природната среда:
- подзона Б1. Пасища;
- подзона Б2. Гори;
- подзона Б3. Територии за ски спорт и туризъм
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От зона В. Зона на територии с активно управление на природната среда:
- подзона В1. Туристически центрове;
- подзона В2. Територии с техногенна намеса – В 2.2. Четвъртокласна пътна мрежа.
В обхвата на територията, предмет на СПУП попадат:
-част от каменните грохоти над Драгалевци;
-каменните реки около върховете Челни връх, Резньовете и Голям Купен;
-на-големите и значими за ски-спорт обекти и съоръжения;
-част от инфраструктурните коридори на линейните проводи на обслужващата
инженерна и транспортна инфраструктура.
Фактическо ползване
Туристическа и ски-зона „Алеко” е най-големият туристически център в Природен парк
«Витоша», обект за летен и зимен, ежедневен и седмичен отдих, обект на провеждане на
национални, регионални, европейски и други спортни състезания от най-висок ранг. Тя е и найголемият център за обучение на деца за практикуване на ски спорт на Витоша.
Наличните спортни съоръжения в по-голямата си част обслужват ски-спорта и отчасти летни
форми на туризъм. До скоро те са били стопанисвали от различни собственици, което е затруднявало единното им управление, състояние, поддържане и равномерно разпределение на
обслужваните туристи.
Съществуваща изграденост
Съществуващата изграденост на планираната територия е представена от:
 6 лифта с обща дължина 8300м;
 5 влека с обща дължина 4070м;
 10 ски-писти с обща дължина 11 434 м;
 туристически пътеки с обща дължина 243 м;
 3 трасета за ски-бягане с обща дължина 6788м
 4 хотела;
 4 хижи;
 6 почивни станции;
 9 бр. лифтови и влекови станции;
 общо 985 легла за настаняване;
 високопланинска наблюдателница «Черни връх».
4.1.1 ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯТА

Транспортното обслужване на зоната се осъществява по второкласен път ІІ-18 – Околовръстен
път на София, в частност южната му дъга, участъка между двата разклона – за кв.кв. Симеоново
и Драгалевци.
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Основните пътни връзки до планината Витоша са представени от вътрешнопаркови пътища:
 Бояна – Златни мостове – Кумата с отклонение за х. Боерица, Кумата и Тинтява, Бор;
 Кв. Драгалевци – х.Алеко с отклонения до хижите и почивните станции в района и до
ски-писта Витошко лале;
 с. Кладница-х Селимица;
 с. Владая – под вр. Могилата;
 с. Боснек – с. Чуйпетлово;
 с. Ковачевци – с. Ярлово.
От посочените пътища, в границите на СПУП попадат само участъка - кв. Драгалевци-Алеко
и участъка до финала на писта Витошко лале и ПС на МЗ.
Транспортната достъпност до зоната понастоящем се осъществява чрез:


автомобили – по всички съществуващи пътни връзки;

 автобуси – от основните изходни пунктове към кварталите в подножието на планината, в
частност линии А66 и А67;
 пътнически въжени линии-двуседалкова въжена линия Драгалевци-Бай Кръстьо-Голи
връх и кабинков лифт Симеоново-х.Алеко, две седалкови въжени линии и 5 влека;
 пешеходно – от основните входно-изходни пунктове по маркирани и обозначени алеи и
пътеки;
Условията за паркиране в обхвата на СПУП са крайно недостатъчни. Има само един паркинг за
автомобили – до хижа Алеко, който не задоволява потребностите от паркиране както на лични
МПС, така и за таксита и маршрутни микробуси.
4.1.2 ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

През планираната територия преминават множество пешеходни туристически маршрути с
основни цели вр.Черни връх, х. Алеко, почивните станции, Малкият и Голям Резен, местн.Бай
Кръстьо, както и такива с хоризонтално направление. Като правило, маркировката на
маршрутите не е в добро състояние, а съоръжеността им е оскъдна.
4.1.3 БАЗА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ

В обхвата на планираната територия, нова база за настаняване не се предвижда. Разчита се
само на съществуващите легла в хижи и почивни станции (Кремиковци, МС, ДАГ, МВР) и
реконструкция на съществуващите хотелски легла – хотели Простор. Морени, Щастливеца,
Аглика – общо около 1000 легла понастоящем.
Съществуващите заведения за хранене (кафе-аперитив, бира-скара, заведенията за хранене към
хотелите и хижите) ще поемат обслужването на туристите. За някои от тях ще бъде проведена
Ноември ”2008г.

24

СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Екологична оценка

реконструкция и модернизация. Не се предвиждат други обекти за хранене, освен малки чайни
към началните и крайни станции на лифтовите и някои влекови съоръжения.
Информационното обслужване на туристите се осъществява от посетителски център,
разположен над Драгалевци.Базата на центъра е сравнително нова и попада в обхвата на СПУП.
Посетителският център предоставя лекции, беседи и филмов материал за природните богатства
на парка, допълнителни информационни материали на природозащитни теми.
Водоснабдяването на съществуващите туристически бази се осъществява чрез водоснабдителни мрежи и съоръжения, изградени в различни части на планината. В обхвата на
СПУП попадат собствените водоизточници за захранване сградата на Черни връх и каптажите
над х. Алеко в местността Капакливец.
Отпадните води от хижите и базите в обхвата на СПУП както следва:
 хотели Простор, Морени, Щастливеца и Аглика, почивна станция Кремиковци и V
станция на лифт Симеоново-Алеко;
 военно поделение Витоша и почивна станция на Комитета по горите;
 обекти кафе–аперитив Скиорката, лифтова станция и скара-бира Бай Кръстьо са
групирани в общи канализационни системи и пречистване.
Всички останали обекти са със самостоятелно третиране на отпадъчните води.
Електроснабдяването се осъществява от подстанция Черни връх, която е единственият
захранващ източник, разположен в границите на СПУП.
4.1.4 СЪОРЪЖЕНОСТ С ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

В обхвата на СПУП има изградени 2 пътнически въжени линии:
 Драгалевски лифт - двуседалкова, двусекционна въжена линия Драгалевци-бай
Кръстьо–Голи връх с обща дължина 2000 м и капацитет съответно 300 и 600 д/час и
денивелация 893м;
 Симеоновски лифт – кабинков лифт Симеоново-х. Алеко с дължина 6300 м с две
отсечки, пет станции, капацитет 1500 д/час, денивелация – 1076м.
В района на х. Алеко има 2 седалкови въжени линии:
 двуседалкова въжена линия Романски-вр. Малък Резен с капацитет 600 д/час, дължина
1930м и денивелация от 500м; процедира се проект за удвояване на линията;
 триседалкова въжена линия Академика с две отсечки – първата работи с постоянен
капацитет от 1500 д/час, дължина 1350м и денивелация – 400м; втората – с капацитет 900 д/час,
дължина 1281м (от Меча поляна до Голям и Малък Резен) и денивелация от 370 м.
В обхвата на СПУП попадат 5 влека от общо седемте, изградени на Витоша:
 Малък Резен – Черни връх с дължина 920м и капацитет 800 д/час;
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Помагалски – Стената – дължина 950 м и капацитет 900 д/час;
Щастливеца – Стената – дължина 680м и капацитет 200 д/час;
Алеко – Стената – дължина 740 м и капацитет 600 д/час;
Платото – дължина 780 м и капацитет 720 д/час.

Общата дължина на изградените в обхвата на СПУП влекове е 4070 м, а общият едновременен
капацитет – 3220 д.
В обхвата на зоната са изградени и функционират общо 5 ски-писти, с параметри, както следва:
 Витошко лале – дължина 2800 л м; площ – 10.2 ха, капацитет – 428 д, трудност –
червена;
 Малък Резен – Черни връх – дължина – 1300 л м; площ – 13 ха, капацитет – 754,
трудност – синя;
 Романски – Малък Резен – дължина 2630 л м; площ – 13.2 ха, капацитет – 766 д,
трудност – синя;
 Стената – дължина – 680 л м; площ – 40.8 ха, капацитет – 1714 д; трудност – червена;
 Малък Резен – Черни връх – дължина – 3400 л м; площ – 3.4 ха, капацитет – 255 д,
трудност – зелена.
Общата дължина на изградените ски писти в обхвата на туристическа и ски-зона Алеко е 10 810
л.м. Общата площ, заета от изградени ски-писти е 80.6 ха с общ едновременен капацитет –
3917д.
4.1.5 ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ С НАЙ-СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ С ПЛАНА

ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

Разработването на плана се базира и на следните природни фактори с водещо значение при
определяне функцията на територията:
 наличие на два ясно изразени климатични пояса – до 1600 и над 1600 м.н.в., които
съдържат потенциал за развитие на разнообразни форми на краткотраен и дълготраен отдих и
туризъм;
 висок относителен дял на дни с валеж, в т.ч. 70-90 % с твърд валеж, с височина на
натрупване на снега 40-60 см за първия климатичен пояс и 150-170 см –за втория, което
обуславя наличие на значителен по продължителност сезон за зимна рекреация;
 висока годишна сума на слънчево греене, мотивиращо качествата на условията за отдих
на хора от различни възрастови групи;
 разнообразен, силно разчупен релеф с преимуществено северна експозиция, подпомагаща по-голяма продължителност на задържане на снежната покривка;
 наличие на подходящи условия за разнообразни форми на отдих и туризъм.
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4.2 КЛИМАТ, АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
4.1.1 КЛИМАТ

Климатът в района се определя като умереноконтинентален, моделиран от съчетанието и
взаимодействието на:
 географско местоположение – Витоша планина;
 надморска височина 1525 – 2265 м;
 експозиция – северна;
 релеф – средно до високопланински, пресечен, стръмен;
 радиационен фактор – определя общия топлинен поток и е най-важният фактор
обуславящ характера на климата.
Анализът на климатичните условия се базира на данни от различни станции, предвид
целесъобразността да бъдат обхванати колкото е възможно повече контролирани елементи на
климата. Използвани са данни от метеорологични станции Селимица (1805 м.н.в.), Боерица
(1703 м.н.в.), Черни връх (2286 м.н.в.) и Метеорологична обсерватория – София (595 м.н.в.).
Сумарна слънчева радиация – кал/см2/час

Станция
Ч. връх

Таблица №3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

183

259

359

465

492

508

567

512

418

300

173

142

Продължителност на слънчево греене – часове

Станция

Черни връх

Метеообсерватория

Таблица №4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

87

87

116

132

161

204

264

271

209

160

94

81

1866

62

92

122

169

204

250

297

295

223

169

82

56

2021

Средногодишна продължителност на слънчево греене - часове по часови пояси Таблица №5

Станция,
часови пояс
Метеоролог.
Обсерватория
Черни връх

6-7

7-8

8-9

9-`10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

91

140

178

200

209

208

204

198

187

161

117

72

84

131

162

176

182

183

180

175

165

152

121

74

Слънчевото греене показва различни суми в зависимост от експозиция, откритост и залесеност
и др., като с увеличаване на надморската височина нараства и продължителността на
слънчевото греене, но в условията на открито място. Годишната сума на слънчево греене за
разглежданият участък от Витоша е в порядък 1900-2500 часа, от които 40% са през лятото, 14
% - през зимата и по 23% - през пролетта и есента.
Сравнителните данни показват, че разликата в надморската височина не е определящ фактор
както по отношение часовете слънчево греене, така и по отношение разпределението на
слънчевото греене по часови пояси. Малката разлика в стойностите на Черни връх спрямо тези
на 595м н.в се дължи преди всичко на платовидния характер на средата около МС Черни връх,
който на свой ред осигурява високият относителен дял на слънчево греене.
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Средна месечна и годишна температура на въздуха

Станция

Селимица
Боерица
Ч. връх

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

-2.9

-1.4

0.8

6.1

10.7

13.8

16.0

16.3

13.0

8.2

4.0

-0.4

7.0

-5.2

-4.6

-2.3

2.7

7.4

10.8

12.9

12.9

9.6

5.2

1.4

-2.4

4.0

-8.3

-7.9

-6.0

-1.8

2.9

6.5

8.8

9.0

6.0

2.0

-2.0

-5.9

0.3

Ч. връх

Таблица №7

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

0.9

2.4

5.0

10.8

15.6

19.2

21.9

22.5

19.0

13.4

7.8

3.0

11.8

-5.7

-5.0

-3.2

1.0

5.5

9.7

12.2

12.5

9.4

4.7

0.6

-3.5

3.2

Селимица

Средна месечна минимална температура на въздуха

Станция
Ч.връх

I

Средна месечна максимална температура на въздуха

Станция

Селимица

Таблица №6

I

II

III

IV

V

-6.2

-5.4

-3.1

2.2

6.2

-11.2

-10.6

-8.9

-4.3

0.2

VI

IX

Таблица №8

X

XI

XII

VIII

9.3

11.1

11.2

8.3

4.2

0.6

-4.0

2.9

3.5

5.7

5.8

3.0

-0.8

-4.5

-8.4

-2.5

Средна месечна денонощна амплитуда

Станция

Селимица
Ч. връх

Год.

VII

Таблица №9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

7.1

7.8

8.1

8.6

9.4

9.9

10.8

11.3

10.7

9.2

7.2

7.0

8.9

5.5

5.6

5.7

5.3

5.3

6.2

6.5

6.7

6.4

5.5

5.1

4.9

5.7

Периодът с устойчиво задържане на температурите под 00 С при надморска височина от 10001600м е 70-120 дни, а на Черни връх – 215. Средната продължителност на периодите с
устойчиво задържане на температурите над 00 С е съответно 260 дни за н.в 1000-1600м, а за
Черни връх – 180 дни. Устойчивото задържане на температурите над 5 0С е около 210 дни за
първият хипсометричен пояс и около 100-110 дни – за най-високите части на планината.
Посочените стойности имат отношение към продължителността и условията за провеждане на
разнообразните форми на летен и зимен отдих и туризъм.
Средна месечна, сезонна и годишна сума на валежите – мм

Станция

I
69

65

71

94

137

138

91

75

70

90

86

73

207

302

3.4

246

1060

Ч. Връх

103

95

96

98

118

142

98

84

71

85

86

99

297

313

325

224

1178

Боерица

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

зима

прол.

Таблица №10

лято

есен

Год

Зимните валежи по южните склонове на планината съставляват около 20-23% от годишната
валежна сума. Средната дебелина на снежната покривка е около 40-60 см. Натрупването на
сняг за височина 1000-1500м при северно изложение започва през първата половина на м.
ноември. Устойчива снежна покривка се задържа до края на март-началото на април. На
височина 2000м средната дебелина на снежната покривка достига 150-170 см.
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Средна месечна и годишна скорост на вятъра – м/сек

Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

1.6

2.2

1.6

1.6

1.3

1.4

1.4

1.2

1.2

1.6

1.7

1.5

1.5

11.1

11.4

10.5

9.5

8.5

8.2

7.7

7.2

7.5

8.7

10.2

11.2

9.3

Селимица
Ч. Връх

Таблица №11

Средна скорост на вятъра по посоки – м/сек за ст. Селимица

Таблица №12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

N

2.3

2.2

2.3

2.0

1.8

2.3

2.3

1.9

2.2

2.4

2.2

2.8

NE

3.7

4.3

3.3

2.9

2.7

2.6

2.7

2.1

2.6

2.9

3.6

3.3

E

2.6

3.0

2.9

2.8

2.6

2.8

2.7

2.6

2.3

2.6

2.7

2.9

SE

3.8

4.8

3.5

3.1

2.5

2.5

2.3

2.3

2.6

3.9

3.8

3.9

S

4.0

4.0

3.5

3.3

2.7

2.9

2.5

2.9

2.8

3.8

3.9

4.0

SW

2.7

3.6

3.3

2.8

2.9

2.3

2.4

2.4

2.5

3.0

3.0

2.4

W

1.6

1.7

2.0

1.8

1.8

2.0

2.0

1.8

1.9

1.8

1.7

1.6

NW

2.1

2.6

2.5

2.1

2.3

2.3

2.3

2.1

2.4

2.6

2.1

2.2

Средна скорост на вятъра по посоки – м/сек за ст. Черни връх

Таблица №13

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

N

8.3

8.9

7.9

7.3

6.9

6.7

6.2

5.3

3.1

6.6

6.9

7.8

NE

9.4

9.7

10.5

9.2

8.6

8.3

7.7

7.5

8.2

8.5

8.1

9.2

E

11.6

10.9

10.7

9.7

9.1

8.8

8.0

8.3

8.7

9.6

9.6

11.1

SE

8.3

7.5

8.0

7.5

6.9

5.8

5.6

5.7

6.0

7.3

7.4

7.2

S

11.1

10.7

10.5

9.1

8.4

7.7

6.3

6.4

6.5

8.9

10.0

11.4

SW

11.4

12.3

11.1

10.1

9.5

8.0

7.2

6.9

7.3

9.6

11.0

11.7

W

10.8

10.9

10.0

9.2

8.3

7.5

7.2

7.1

7.1

8.4

9.5

10.0

NW

11.6

11.2

10.4

9.3

7.9

8.9

7.8

7.3

7.4

8.4

9.5

9.9

Честота на вятъра по посоки - % за ст.Селимица

Таблица №14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

N

13.8

12.7

13.4

9.7

9.6

14.7

17.3

19.1

17.6

12.4

9.1

11.6

13.4

NE

5.3

5.1

6.5

6.8

7.8

13.0

14.3

15.2

11.0

7.9

4.3

5.4

8.5

E

9.9

9.5

10.0

12.8

12.8

14.1

15.6

14.3

16.1

11.4

8.1

8.5

11.9

SE

12.5

11.0

8.0

7.6

7.6

5.0

3.0

3.4

4.2

8.2

10.7

9.2

7.5

S

30.2

28.8

22.4

20.2

16.0

9.9

7.0

8.2

12.5

20.3

34.8

33.6

20.3

SW

9.2

11.0

11.7

13.6

14.6

10.6

7.6

6.7

8.2

12.2

10.7

10.9

10.6

W

8.6

11.3

14.6

17.9

18.1

18.8

17.8

18.6

20.7

18.1

12.9

11.5

15.7

NW

10.6

10.6

13.5

11.4

13.6

13.9

17.2

14.5

9.8

9.6

9.4

9.3

11.9

44.9

38.8

41.1

50.0

47.1

48.0

44.3

42.8

44.8

44.2

43.4

47.0

44.8

Тихо
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Честота на вятъра по посоки - % за ст.Черни връх

Таблица №15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

N

6.4

7.0

6.7

6.0

6.5

9.5

10.0

7.7

7.8

6.1

4.2

5.9

7.0

NE

7.2

7.7

9.2

10.5

10.2

12.2

13.5

12.5

10.0

6.4

4.7

7.0

9.3

E

12.5

6.9

10.9

11.8

13.6

10.6

14.6

16.9

16.0

16.6

11.1

13.2

12.9

SE

3.9

4.0

4.8

5.3

4.6

2.8

2.4

3.2

4.2

6.5

6.0

5.3

4.4

S

8.0

8.4

8.6

9.5

9.1

5.4

5.1

7.0

9.1

11.3

13.5

9.5

8.7

SW

27.9

31.7

26.8

26.7

23.8

18.5

15.6

16.3

21.4

25.3

30.5

32.1

24.7

W

17.2

16.5

16.0

15.2

15.8

17.5

15.8

15.3

15.0

15.3

16.7

14.8

15.9

NW

16.9

17.7

16.8

15.0

16.4

23.4

23.1

21.1

16.5

12.5

13.3

12.1

17.1

3.9

3.1

3.7

5.2

6.3

4.4

5.0

5.6

5.9

6.0

4.3

3.4

4.7

Тихо

Брой на дни с мъгла по месеци и годишно

Станция
Боерица
Ч. Връх

Таблица №16

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

7.7

7.4

8.9

7.4

7.7

6.1

5.3

4.0

4.5

6.9

9.3

7.0

82.3

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

От посочените данни е видно, че за разглежданата територия е характерно наличие на висок
относителен дял на дни с мъгли, като 55-57% от тях се проявяват през студеното, а останалите –
през топлото полугодие на годината. Този климатичен елемент се разглежда като
неблагоприятен фактор, който в условията на среда за летни и особено на зимни спортове
поставя изисквания за повишено внимание към осигуряване на ясна и отчетлива маркировка по
трасетата за ски-спорт и пешеходен туризъм.
Обобщено, посочените параметри говорят за климатична картина, характерна за
местоположението и надморската височина на проучваната територия. Не се наблюдават
екстремни метеорологични явления и процеси и не се установяват сериозни ограничителни
условия по отношение практикуването на летен и зимен отдих и спорт. Изключение прави
терена, провокиращ формирането на лавина, разположен до горната част на писта Лалето и
изискващ съответна защита и обозначения. Мъглите също са неблагоприятен климатичен
елемент, който изисква максимално добро обозначаване както на пътеките за зимен и летен
туризъм, така и на съоръженията и пистите за ски-спорт.
4.1.2 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

В обхвата на проучваната територия няма пунктове за контрол на атмосферния въздух.
Тази част на планината се характеризира с най-висока степен на антропогенна намеса в
сравнение с останалите нейни части. В обхвата на проучваната територия са изградени 6
почивни станции, 4 хижи и 4 хотела с общ капацитет около 1000 легла, 9 станции на лифтове и
влекове, 6 лифта, 5 влека, високопланинска наблюдателница. Територията се обслужва от пътна
връзка Драгалевци-хижа Алеко, която е с дължина 14 км и е с променлив режим на ползване,
като най-активно е натоварването през почивните и ваканционни дни. Посоченото дава
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основание за качествената характеристика на въздуха да бъде ползван като аналог населено
място, в което липсват сериозни промишлени и транспортни източници. Влошаване качествата
на въздуха има епизодичен характер в седмичен и сезонен план.
Повечето от източниците на неблагоприятно въздействие върху въздуха имат точков характер и
това са основно отоплителните инсталации на обектите за настаняване през зимния период,
поради използваните горива в парните инсталации както и около пътните артерии и паркинга
пред х.Алеко - в резултат от автомобилния трафик. Съотношението на генерираните емисии е
65-85% от ДВГ и 15-35% от отоплителните инсталации.
Изчисляването на съдържанието на вредни вещества в отработените газове (емисиите) от
двигателите с вътрешно горене на моторните превозни средства, ползващи съществуващата
пътна инфраструктура в обхвата на СПУП, е извършено чрез Методика за определяне на
разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в
приземния атмосферен слой. Изчисленията са направени на база средноденонощни емисии при
преминаване на 900 МПС за денонощие по пътя Драгалевци – х.Алеко.
Очаквани емисии във въздуха от транспорта
Таблица №17
Тип замърсител
Модул ЕМИСИИ опростена
[g/(m.s)]
Азотни оксиди (изчислени като NO2)
0.000021
Летливи органични съединения
0.0000343
Метан
6.73E-07
Въглероден оксид
0.0002650
Въглероден диоксид
0.0026029
Кадмий
8.19E-12
Олово
8.12E-09
Полицикл. ароматни въглеводороди
4.58E-09
Диоксини и фурани
3.18E-15
Полихлорирани бифенили
3.56E-11
Частици (сажди)
9.32E-07

От горната таблица е видно, че не се наблюдават превишения на нормите за различните типове
замърсители на въздуха.
Местоположението, климатичните и микроклиматични характеристики определят наличие на
условия с висока степен на самопречистваща сила на природата, поради което се счита, че по
качество атмосферния въздух в по-голямата част от годината не се различава съществено от
естествените характеристики на този компонент на околната среда.
4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Речна мрежа
На територията на разглежданата туристическа и ски зона “Алеко” водят началото си
витошките реки Владайска, Боянска, Драгалевска, Сухата и Бистрица (наричана в горното си
течение Янчовска и Гъбешница).
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Владайска река извира северно от Черни връх. Нейното легло отначало е слабо очертано, но в
местността “Ветровала”под хижа “Кумата” то се разширява и придобива коритообразна форма,
след което водите навлизат в морените. При последната морена (Златни мостове) тя прави завой
на северозапад. След Владая навлиза във Владайския проход, а от там – в чертите на гр.София.
Преди да се влее в р.Искър приема р.Суходолска. Река Владайска има дължина 37 км. и площ на
водосборната област 150 кв.км. Средногодишният й отток при Княжево е 4,5 м3/сек.
Боянска река извира съвсем близо до Владайската – източно от хребета Лъвчето, под връх
Малък Резен. В началото тя е незначителен поток, но след като премине през торфените блата
водите й се увеличават. Тече почти успоредно на Владайска река. При хижа “Момина скала”
реката завива на североизток и долината й става извънредно стръмна. Тук, близо до завоя, се
намира Боянския водопад с височина на пада около 15 м. Влива се в р.Перловска в чертите на
гр.София.
Драгалевската река извира от торфищата, които се намират при Капакливец, в съседство с
Долното блато.Като напусне торфените блата, тя навлиза в дълбоко, стръмно и скалисто корито
между Комините и Вълчата скала. Проломът свършва под Драгалевския манастир, където
започва обширен насип. Драгалевска река се влива в р.Слатинска в чертите на гр.София.
Сухата река води началото си под хижа “Сълзица”. Тече на североизток и си влива в
р.Рекмарица, която след сливането с р.Драгалевска приема името Слатинска, десен приток на
р.Перловска.
Река Бистрица се образува от две самостоятелни бистри и бързи планински реки – Янчовска
река и Стара Бистришка река, които се сливат в центъра на с.Бистрица.Реките Янчовска и Стара
Бистришка се образуват от събирането на няколко притока. В долния край на обширна скална
грамада се намира Самоковището – втория по големина витошки водопад. Дължината на
р.Бистрица е 13,4 км., а площта на водосборната област – 46,1 км2. Влива се в р.Искър в района
на Панчаревското езеро.
Всички реки имат изворно, дъждовно и снежно подхранване. С най-висока сума на валежите,
респективно най-голям отток в реката, може да се очаква през месеците май и юни, а най-нисък
– през зимата и есента.
Съгласно Заповед №РД–272 от 03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във
водните обекти или в части от тях р.Владайска от извор до водохващане за яз.Студена;
р.Боянска от извор до границата с ПП Витоша; р.Янчовска от извор до с.Бистрица; р.Бистришка
от извор до с.Бистрица и р.Драгалевска от извор до ул.”Академик Сандерс” са водоприемници І
категория. Съгласно т.46 на същата Заповед, всички неупоменати към отделните поречия
притоци се категоризират както следва:
 от изворите до първо населено място – първа категория;
 след първото населено място до вливане в съответния воден обект – втора категория.
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От посоченото следва, че всички реки и дерета на територията на туристическа ски-зона
“Алеко” ПП Витоша до първо включване на пречистени отпадъчни води са І категория, а
след него – ІІ категория.
Съгласно Заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г., всички водни обекти във водосбора на р.Дунав
на територията на Р.България са чувствителни зони.
На територията, предмет на СПУП, няма пункт от националната мрежа за мониторинг и
контрол. По експертна оценка в горното си течение водите в реките отговарят на изискванията
за І категория. След населените места, в които има единични включвания на непречистени
отпадъчни води, или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ, има влошаване на
качествата на речните води след заустването като в месеците с минимален отток може да се
очаква завишено съдържание на амониев и нитритен азот спрямо ПДК за приемник ІІ категория.
Съществуващи В и К мрежи и съоръжения
В границите на разглежданата територия има изградени 4 хотела, 4 хижи, 6 почивни станции, 9
бр. станции към влекове и лифтове, заведения за хранене, обслужващи сгради, ски-писти и
съоръжения към тях.
Водоизточниците, водещи началото си от планината Витоша осигуряват водопотреблението на
обектите в парка, на гр. Перник (чрез яз. Студена), селата и кварталите около гр. София и
частично самата столица. Най-старият водоизточник за Столицата е в местността “Каменното
здание” и е строен в началото на миналия век. От него, Столицата получава средно по около 150
л/с (от 100 до 220 л/с). От водохващанията в м.”Каменното здание” и р. Владайска са изградени
водопроводи за водоснабдяване на обслужващи обекти в парка. От собствен водоизточник се
водоснабдява сградата на Черни връх. В обхвата на СПУП попадат и каптажите над х.”Алеко” в
местността “Капакливец”.

Канализация за обектите в ПП Витоша е решена по два начина, като част от обектите са
групирани с обща канализация и пречиствателни станции, а за част от обектите е решена
самостоятелно. Основна причина за това е разпокъсаността на обектите и тяхната отдалеченост
един от друг.
Обектите в обхвата на СПУП, които имат изградена канализация са групирани, както следва:

 за хотелите: “Простор”, “Морени”, “Щастливеца” и “Аглика”, хижа “Алеко”,
почивната станция “Кремиковци” и за V-та лифтова станция “Симеоново - Алеко”;
 за почивния дом “Витоша” и за почивната станция “Комитет по горите”;
 за обектите Кафе-аперитив “Скиорка”, Лифтова станция “Бай Кръстьо” и бира -скара
“Бай Кръстьо”.

Във всички останали случаи канализацията и пречиствателните съоръжения са индивидуални
за всеки обект.
Ноември ”2008г.

33

СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Екологична оценка

Пречиствателна станция са изградени към:






мотел - ресторантът “Тихия кът”;
специализираният рехабилитационен център “Драгалевци”;
международният център по фирмено управление “Бистрица”;
почивният дом “Елпромтрафо” („Хюндай”);
спортна база “Академик”.

За част от обектите без ПСОВ са изградени септични ями, а за друга част изгребни ями, които са
амортизирани и са в лошо състояние.
Туристическите бунгала “Витошко лале” и финална къща “Витошко лале”, които са в обхвата
на ПУП, имат цистерна за събиране на отпадъчните води. Съществуващите лифтови станции не
предлагат възможности за модернизация. Съществуващият сграден фонд към лифтовите
станции се състои от:
 сграда на долна станция “Романски” лифт – има водопровод и канализация –
инсталациите са износени;
 сграда “Междинна станция” “Романски” лифт – вътрешните инсталации са морално
остарели, но осигуряват водопотреблението;
 горна станция “Романски” лифт – има водоснабдяване, канализация и септична яма за
пречистване на отпадъчните води.
И трите сгради нямат качества за дългогодишно ползване и не предлагат възможности за
модернизация.
Сграда ски-влек “Черни връх” и сграда ски-влек “Платото” имат изграден водопровод без
канализация.
Третирането на емисиите от отпадни води в зоната не отговаря на санитарните норми.
4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ

4.4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВИТЕ

В обхвата на територията, предмет на СПУП се установява определена вертикална зоналност на
почвената покривка. Основната причина за тази природно-географска закономерност се
състои в изменението на климата заедно с надморската височина. С увеличаване на надморската
височина температурата се понижава, увеличава се годишната сума на валежите и
продължителността на задържане на снежната покривка и нейната дебелина, по-високи са и
стойностите на влажността на въздуха, намалява атмосферното налягане и др., което променя и
условията на почвообразуване.
В резултат от конкретното съчетание и взаимодействие на почвообразуващите фактори (релеф,
климат, почвообразуваща скала, растителност и почвени микроорганизми) се наблюдават и
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почвени различия. Според почвено-географското райониране на страната, проучваната
територия попада в Балкано-Апенинска почвена подобласт с провинции: Софийско-Краищенска
и висока Витошко-Пиринско-Родопска и характеристики, както следва:.
- Софийско-Краищенска провинция – по ниските планини, хълмове и ридове на
провинцията доминират плитки почви (leptosols), които често са в комплекси с литосоли (lithic)
с ранкери (umbric), литосоли с рендзини (rendzic), рендзини с канелени (chromic), само
рендзини, лесивирани почви. Канеленовидните лесивирани почви са особено мощни (120-160
см) и по-леки, развити на пролувиални и колувиални субстрати. Почвите са от І, ІІ, ІІІ и ІV
бонитетна група, класове S1, S2, S3, N1, N2. ерозията има широко развитие.
- Висока Витошко-Пиринско-Родопска провинция - участват чимови планинско ливадни
почви, торфенисто планинско ливадни почви; характерно е и широкото разпространение на
плитки почви (ранкери и литосоли) и блатни почви. Провинцията е заета от ливади с богато
тревно разнообразие.
Като правило, почвообразуването протича основно над продуктите от изветрянето на скали с
киселинен характер. В образуването на почвите участва и специфичната флора. Най-високите
части на Витоша са изградени от скали с вулканогенен произход с висока устойчивост на
изветряне. Това е причина за наличие на обширни сипеи и скални реки и райони с плитки
почви. В зоната на горната граница на гората те са предимно тъмноцветни горски почви (Umbric
Cambisols) (892,7 ha) и планинско-ливадни почви Modic Cambisols) (1855 ha). На торфенищата
се среща торфенистия подтип на планинско-ливадните почви (Histic) и торфенисто-блатни
почви (Fabric Histols) (435 ha). Плитките почви са предпоставка за широко разпространение на
дървесни видове с плоска коренова система като обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst). С
най-голям относителен дял са териториите с почвените типове кафяви горски почви, планинсколивадни горски почви, торфени и торфенисто-блатни почви. Срещат се също и канелени горски
почви, които са често излужени.
Съобразно „Легендата на почвите” на FAO (1988-1990) районът, предмет на СПУП попада в
район предимно на кафяви планинско горски почви. Основните почвени типове и подтипове се
характеризират със следното:
1. Лесивирани почви (Luvisols, LV) - почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и
органична материя в подповърхностните хоризонти - имат добре изразен и мощно развит
илувиален хоризонт, диференциран профил, натечна глина по повърхността на структурните
агрегати. Почвите са средно и силнокисели с рН 4.8 - 5.5 - 6.6. имат умерен до нисък
сорбционен капацитет. Наситеност с бази варира от 45-80%. Почвената покривка на почвите е
твърде хетерогенна, мозаична, комплексна. Тя се разнообразява от участието на ранкери,
планосоли и др.. разнообразният релеф и нерационалната обработка са довели до силно и
широко развитие на ерозия.
- подтип светли лесивирани почви (albic) - това са досегашните излужени до слабо
оподзолени канелени и някои светлосиви горски почви без белезите на планосолизация. Имат
светъл елувиален повърхностен хоризонт, беден на ил и желязо.
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- подтип хромови - (chromic, LVx) - силно кафяв до черен илувиален Вт хоризонт. Това са
досегашните излужени канеленовидни или сиви горски почви със същия цвят. При отсъствие на
ерозия тези почви са напълно развити. Профилът им е с голяма мощност, но повърхностният
хоризонт е слабо мощен от 18-25 см.
2. Плитки (Leptosols, LP) – почви, несвързани със зонални климатични условия. Почвите
са ограничени в дълбочина от непрекъсната твърда скала, от богато карбонатен материал
(съдържащ над 40% СаСО3).
- подтип – литосоли (lithic, LPq) – формират се върху бавно изветрящи кисели,
основни и твърди варовици и други карбонатни скали на склонове с проявена денудация и
ерозия. Имат беден състав и непостоянен воден режим. Обрасли са с бедна тревна, храстова или
дървесна растителност. Практически е невъзможно да се обработват. За предпочитане е да се
използват като слабо натоварени пасища.
- подтип – ранкери (umbric, LPu) – плитки почви, образувани на силикатни скали с
дълбочина на профила до 40 см. Характерно е наличието на голямо количество остроръбести
скални фрагменти. Понякога попадат в пояса на кафявите планинско-горски и планинсколивадните почви. Ранкерите са кисели и силно кисели почви с рН 4.5- 5.9. Хумусното
съдържание варира, като в планините достига 10-12%. Ранкерите са слабопродуктивни земи.
При естествени условия са обрасли с умерено продуктивни ливади или гори. За опазването им
от деградация е наложено спазването на редица противоерозионни изисквания.
3. Метаморфни (Cambisols, CM) – почви с изменение на цвета, строежа и структурата, от
изветряне и глинообразуване на място. В случая това са кафявите-планинско горски почви.
Почвообразуващите материали са продукти от физичното изветряне на твърде разнообразни
силикатни скали, представени от рохляков елувий, както и от характерния склонов пролувий и
колувий от едроразмерни скални и скелетни фрагменти. Имат малка хумусираност на почвения
профил и съсредоточаване на хумуса в повърхностните 10-20 см. С малки изключения тези
почви са кисели, имат нисък сорбционен капацитет (10-20 mequiv на 100g почва) и ненаситеност
с бази, отсъства текстурна диференциация.
- подтип – ненаситени (dystric, CMd) - досегашните кафяви, образувани от разнообразни
почвообразуващи материали, малка мощност на хумусния хоризонт, кисела реакция, ниски
хумусни запаси, нисък сорбционен капацитет, ненаситеност с бази.
Кафявите планинско-горски почви почти навсякъде се намират под гора или пасища и ливади.
При антропогенно натоварване по-бързо се поддават на деградация, което налага грижливото
им използване.
- подтип кафяви горски почви, вторично затревени - заемат терени, където горите са
били унищожени и впоследствие препокрити от тревна растителност. Първоначално са били
подложени на същите процеси на почвообразуване, както и тези от основния почвен тип, а
впоследствие е настъпила промяна в един от факторите на почвообразуване - растителността.
Това е довело до вторично образуване на мощен чимов хоризонт. Отдавна затревените кафяви
горски почви имат по-мощен профил, по-добри общи физични, физико-механични, водни и
въздушни свойства в сравнение със своите "предшественици". По механичен състав са
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глинесто- песъчливи и леко песъчливо-глинести. Добре запасени са с хумус и хранителни
елементи.
4. Планинско - ливадни почви (Umbrisols, UB) - почви с изменение на цвета, строежа и
структурата, от изветряне и глинообразуване на място. Широко са разпространени в найвисоките и безлесни субалпийски и алпийски части под тревна растителност. У нас те се
образуват при суров планински климат. Почвите замръзват за по-дълго време на значителна
дълбочина. Основната растителност е представена от съобществата на картъла (Nardeta strictae),
мечата ливадина (Poa ursinae), различни видове власатка (Festuceta), връшняка (Bruckentalia
spiculifolia), скалната поливца (Agrostis rupestris), извита острица (Carex curvulae), триделна
дзука (Juncus trifidus), боровинки и др., които образуват неперекъснат, гъст и мощен чим.
Преобладава физичното изветряне със слабо глиообразуване, а почвообразуването протича в
кисела среда с акумулация на големи количества полуразложено хумифицирано органично
вещество, от което се формира чимов или торфенист почвен хоризонт. Съдържанието на ил
рядко надхвърля 10%. Почвите съдържат органично вещество с 8 до 17% органичен въглерод и
високо съдържание на фулвокиселини. Реакцията е кисела с рН от 4.2 до 5.8; наситеност с бази ниска, под 40%.
- подтип торфенисти, планинско-ливадни почви (Histiumbrosols) - почви с торфенист
или торфенисто-хумусен повърхностен хоризонт от типа umbric, по-мощен от 25 см, и
съдържание на хумус над 20до 30%;
- подтип чимови планинско-ливадни почви (Orthiumbrisols) - типично изразени
планинско-ливадни почви с добре оформен чим, хоризонт от типа umbric, по-мощен от 25 см,
съдържащ от 15 до 20% хумус.
4.4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЧВИТЕ – НАРУШЕНИ ЗЕМИ, ЕРОЗИЯ,

ПРЕОВЛАЖНЕНИ ПОЧВИ, ЗАСОЛЕНИ, ВКИСЛЕНИ, ЗАМЪРСЕНИ С ВРЕДНИ И ОПАСНИ

ВЕЩЕСТВА

Нарушени земи
В обхвата на СПУП на „Туристическа и ски зона „Алеко”” нарушените земи (при които
механично са унищожени повърхностните почвени хоризонти или цялата почва) се свеждат до
застроените в границите на зона „Алеко" хотели, туристическите хижи, обслужващите ги
инфраструктурни обекти - пътища и алеи и др. Общо за зоната, площта на нарушените земи е
под 1 %.
Дехумификация
Почвите в разглежданата територия (включително и за други части на ПП Витоша) не са
уязвими на деградационния процес дехумификация. Причината за това се крие в липсата на
текстурна диференциация, голямото количество на растителни остатъци, специфичните условия
на образуване на глинести минерали и като следствие от всичко това – липсата на деструктивни
процеси.
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Засолени
Между почвите, формиращи почвеното разнообразие на територията няма почви, които са
генетично засолени. Основания за наличие на техногенно засоляване има единствено в обсега
на ски пистите - резултат от евентуално третиране с химикали с цел постигане на оптимални
условия за каране на ски.
Вкисляване
Почвите са потенциално уязвими на вкисляване, тъй като имат кисела реакция, а някои от тях се
характеризират и с обемна киселинност. Допълнителното вкисляване на почвите в обсега на
горските територии, където падат относително повече валежи, се дължи предимно на
киселинните дъждове в резултат на трансграничното замърсяване на атмосферата. Този процес
се реализира засега с ниска интензивност и относителна равномерност.
Преовлажняване
Наличие на преовлажняване се установява само при планинско-ливадните торфенисти почви.
Става въпрос за задържане на повече вода в подповърхностия хоризонт, който се е оформил
като глеев или глеевиден. Тъй като това преовлажняване е генетично обусловено, то по никакъв
начин не застрашава екологичното равновесие в разглежданата територия. Локално и при това
периодично преовлажняване се среща при кафявите горски почви, но само когато те заемат
микро- и мезо-пониженията, т.е. безоотточните части на релефа. То се проявява най-често при и
след интензивни дъждове.
Техногенно замърсяване на почвите
Няма информация и за наличие на техногенно замърсяване на почвите с тежки метали,
нефтопродукти и опасни вещества. Разпространените в района почви имат слаба устойчивост
спрямо техногенно замърсяване и е потенциална възможност за замърсяване на подпочвените
води като кумулативен ефект.
Ерозия

От всички деградационни процеси, засягащи почвите в границите на СПУП, най-съществен
като обхват и значимост за екологичното състояние на района има ерозията. Почти всички
почвени различия с изключение на планинско - ливадните торфенисти почви са засегнати в
слаба или средна степен от ерозия. Става въпрос за водна ерозия в нейните разновидности:
плоскостна и ровинна (струйчеста и браздова). Причините за наличието на този влошаващ
почвените свойства процес могат да се обобщят в три групи:
 генетични – лекият механичен състав на почвите; киселата почвена реакция и наличие
при някои почвени подтипове на потенциална киселинност; видът на хумуса – кисел, а в някои
случаи и груб, негарантиращ структурна стабилност; слаба водна устойчивост на структурните
агрегати, малката мощност на почвените профили.
 особеностите на релефа в обсега на разпространение на почвите – планински, с различен
наклон на терена, с преобладаване на стръмните участъци;
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 антропогенни – нерегламентираната сеч, при която се унищожава 100% дървесната
растителност по склона и частичното унищожаване на растителността, уплътняването на
почвите и строителните работи.

В обхвата на територията, предмет на СПУП, активизиране на ровинната водна ерозия в
различна степен се наблюдава основно в граница на туристическите пътеки и маршрути, горски
пътища, както и в някои части на съществуващи писти.

Рекреационна деградация на почвата от летен туризъм

Ерозирала туристическа пътека (ски-зона Алеко)

В резултат от премахването на част от съществуващата растителност и значителните наклони по
пистите са създадени условия за възникването на ерозионни процеси. Създадена е възможност
за активиране на повърхностният отток и отмиване хумусния слой, намаляване постепенно
дебелината на почвата, като на места е възможно откриването на основната скала и оформянето
на ровове.
На територията, предмет на СПУП се наблюдава проява на ерозионни процеси, предизвикани
както от антропогенно натоварване на територията в качеството й на среда за рекреация и спорт,
така и от наложилите се сечи и други подобни намеси.
Формирали са се множество силно ерозирани пътеки, като най-много са засегнати хабитат с
код 6150 - Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества и с код 4060 - Алпийски и
бореални ерикоидни съобщества (Съгласно картата на хабитатите, 2005 г, площите на ски-писта
„Витошко лале” принадлежат към природно местообитание с код 4060). Една от главните
причини за ерозиране на почвите е силното утъпкване на почвата, на тревистата и храстова
растителност, чупенето на клонки, оголване корените на близко разположените дървета по
интензивно ползваните летни туристически маршрути.
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В долната част на ски-пистата се наблюдават участъци с втора и трета степен на площна ерозия,
(не са прилагани никакви противоеризионни мерки в миналото). В настоящия момент по
трасето са създадени предпоставки за възникване на ерозия в резултат от извършване на
изкопно-насипни работи. Част от писта „Лале 1” (от района на м. Меча поляна до горна станция
на лифт „Лале 1”) е с нарушена почвена покривка, като изровените от пистата скали са
насипани по ръба на пистата. В следствие на изкопно-насипните дейности и преминаването на
тежката строителна техника е повредена почвената покривка на пистата.

Изкопно – насипни работи по трасето на ски-писта Витошко лале
за подземно полагане на ел.провод
4.4.3 ЗЕМИ

Природен парк Витоша заема 27079 ха и територията му включва площи от 3 области и 4
общини. По отношение на собствеността територията му е разпределена по следния начин:
държавна 67.9%, общинска – 17.4%, частни лица – 13.9%, юридически – 0.8%.
В обхвата на територията, предмет на СПУП попадат:
 част от каменните грохоти над Драгалевци, каменните реки около върховете “Черни
връх”, “Резньовете” и Голям Купен” и др.;
 част от горните течения и притоци на реките Янчевска и Боянска;
 териториите за ски спорт, (общо за ПП Витоша са с площ на ски-пистите 806 дка) и са
ограничени от двата резервата;
 част от инфраструктурни коридори на линейните проводи на обслужващата инженерна
инфраструктура;
 компактен туристически център - х.”Алеко”;
 ски зона „Алеко”.
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Туристическа и ски зона „Алеко” заема част от северните склонове на планината и включва
два от възловите изходни пунктове на гр.София към ПП Витоша. Обхватът на СПУП е
съобразен с режимите определени с ПУ на ПП „Витоша и довеждащата пътна и туристическа
инфраструктура. Със СПУП се предлага да се обособят три зони от писти, на различни
височинни коти, с оглед на специфичните атмосферни условия през зимата:
 Първа зона – (ниска зона) от 1520 м.н.в. до 1875 м.н.в.;
 Втора зона – (средна зона) от 1750 м.н.в. до 2100 м.н.в.;
 Трета зона – (висока зона) от 2000 м.н.в. до 2250 м.н.в.;
Това зониране е съобразено с ветровия режим, дните с мъгла и ниска облачност, както и със
системата на лифтовите съоръжения.

Туристическа и ски-зона „Алеко” – 3D модел

СПУП предлага самостоятелна зона за сноуборд и екстремни ски (фънпарк), както и зона за
летни атракции в комбинация със съоръженията за обслужване на учебните писти.
По отношение на земите и фондовата принадлежност, територията на СПУП попада:
 изцяло върху горски фонд;
 преобладаващо държавна публична и частично държавна частна собственост;
 преобладаващо върху планински поляни, пасища, грохот и скали, частично върху
смесени иглолистни гори от смърч, бял бор и бяла мура, и частично върху широколистни
гори от бук.
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Според предварителния проект на СПУП, територията, предмет на плана принадлежи към
определената с Плана за управление на Парк Витоша – “Б-3” – “Територии за спорт и туризъм”
и зона В - “Зони и територии с активно управление на природната среда”. Зона „Алеко” е
център за обучение и практикуване на ски спорт на Витоша.
В таблица е показан баланса на територията по елементи, касаещи съществуващото положение
и предложенията на предварителния проект на СПУП:

Баланс на територията

Елементи на територията

N
1
2
3
4
5
6
7

Пътища и паркинги
Писти и тур. пътеки летни и зимни атракции
Трасета за лифтове и съоръжения
Хидротехнически съоръжения за технологичен сняг
Терени за застрояване
Други горски територии без намеса
Части от населени места за ЧИПРЗ
Всичко

Съществ. положение
пл.ха
%
25.68
2.41
48.78
4.29
13.91
1.30
0.00
0.00
2.57
0.25
965.02
90.52
13.10
1.23
1066.06
100.00

Таблица №18
Проект
пл.ха
%
27.33
2.99
147.21
16.09
27.23
2.98
0.88
0.10
3.22
0.35
704.26
77.0
4.52
0.49
914.65
100.00

Съществуващият баланс на територията е разработен върху по-голяма площ в сравнение с
проекта (1066.06ха за съществуващото положение спрямо 914.65 ха – за проектното решение).
Разликата от 151 ха се дължи на обстоятелството, че с прецизиране на териториалния обхват на
територията, предмет на планиране са отпаднали части, засягащи част от квартал Драгалевци и
части от резерватите Бистришко и Торфено бранище, които не влизат в обхвата на ски-зоната.
Основен елемент на плана е че предвижданията му се позовават на реконструкция на
съществуващи съоръжения, използване на съществуващи просеки и трасета на ски-писти и
пътеки, обогатяване на палитрата от възможностите за зимни спортове и подобряване на
условията за спорт и отдих.
4.5 ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ. ПОДЗЕМНИ ВОДИ
4.5.1 ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ

Територията в СПУП на “Туристическа и ски-зона “Алеко” представлява малка част (3.7%) от
природен парк “Витоша, който в структурно отношение попада в Маришката неоинтрузивна
зона с Витошки и Плански плутон, югозападно от Софийския грабен, изпълнен от неогенски
седименти и кватернерни образувания (Загорчев Ив. др., 1991).
Витошкият плутон заема централните части на Витоша около върховете Голям и Малък резен,
Скопарник, Черни връх, Смилица, Конярника, Острец, Острица, Седлото, Черната скала,
Ушите и др., както и значителна част от склоновете. Изграден е от горнокредни аплитоидни
граносиенити (vγsK 2 ) , левкосиенити (vsK 2 ) , монцонити и левкомонцонити (vξ K 2 ) и габра и
анортозити (vvK 2 ) , които са внедрени всред горнокредните вулканогенно-седиментни и
седиментни скали, разкриващи се по североизточните, източните и южните склонове на
планината.
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(

Вулкано-седиментните скали изграждат долна вулканогенно-седиментогенна задруга 3K 2cn − st
от андезитобазалтови и базалтови агломератови и пепелни туфи и тефроидни скали.

(

Седиментните скали са представени от пясъчниково-варовикова задруга 2K 21
пясъчникова задруга 1K 21 .

( )

)

)

и кварцитно-

Неогенските седименти в югозападната периферия на Софийския грабен са представени от
горната част на Лозенецката свита (IN2), изградена от незакономерно редуващи се глини,
песъчливи глини, пясъци, чакъли и конгломерати, които лежат върху аналогични по литоложки
състав по-дълбоки нива на неогена или върху горнокредните скали.
Кватернерните образувания в подножието на североизточния склон на Витоша (в района на
кварталите Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново) включват алувиални (aQh) пясъци и
чакъли, пролувиални (prQh) наносни конуси от несортирани заглинени чакъли, пясъци и
песъчливи глини със скални включения и делувиални (dQh) ръбести чакъли с песъчливо-глинест
запълнител.
Кватернерни наслаги от солифлукционни образувания (sQh ) от пясъци и ледникови образувания
от морени и валуни с чакълесто-песъчлив запълнител се срещат във високите части на Витоша,
в обсега на резервата “Торфено бранище”, и в горните течения на реките.
Непосредствената геоложка среда на третирания обект и околния терен е представена предимно
от горнокредните вулканогенни скали на Витошкия плутон и вулканогенно-седиментогенни
скали по североизточния склон на планината, както и от отложените върху тези скали
кватернерни образувания във високите части на планината.
4.5.2 ФИЗИКОГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ

Релефът, климатичните, хидроложките и хидрогеоложките условия, литолого-петрографският
състав, тектонският строеж, напукаността на скалите, антропогенната дейност и пр. са
способствували проявата на физико-геоложки процеси и явления, всред които съществено
развитие в разглеждания район имат изветрителните и ерозионно-акумулационните процеси и
явления.
Изветрителните процеси са изразени в механично разкриване на петрогенните и тектонски
пукнатини, развитие на нови неориентирани пукнатини, разчленяване и дезинтеграция на
масива в хипергенната зона и в химическо преобразуване на скалообразуващите минерали.
Ерозионно-акумулационните процеси включват повърхностната денудация и русловата ерозия.
Повърхностната денудация, свързана със стичащата се вода по планинските склонове, която
размива силно напуканата и изветряла приповърхностна зона и пренася отмития скален
материал, отлагайки го в подножието на склоновете и в руслата на реките и деретата.
Русловата ерозия в района се проявява като процес с разрушително действие при стръмните
склонове с бурните сезонни потоци, които изравят и отнасят части от изветрялата и разложена
повърхност на горнокредните скали, формирайки дълбоки оврази. В обхвата на планираната
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територия русловата ерозия показва значително развитие и е в резултат от активното
туристическо ползване, от антропогенната намеса, свързана с изсичането на значителен дял
иглолистна растителност с лошо физическо състояние и от липсата на целенасочени
възстановителни и ограничаващи процеса мерки.
4.5.3 СЕИЗМИЧНОСТ НА РАЙОНА

Според “Наредба №2/23.07.2007г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”,
сградите и съоръженията в на туристическа и ски зона “Алеко”” се осигуряват за IХ земетръсна
степен със сеизмичен коефициентКс = 0,27.
4.5.4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ

Очертаващата се урбанистична намеса - строителство на специализирана инфраструктура за
зимни спортове, инженерна инфраструктура – В и К мрежи, инсталации за изкуствен сняг,
електропроводи, подобряване на съществуващите пътища, маркиране и обезопасяване на скипистите и др. ще се осъществява в инженерно-геоложки условия, обусловени от:
 литостратиграфските единици, изграждащи земните недра, с твърде широк диапазон на
техните физико-механични свойства, според които се класифицират от тежки земни почви до
слаби, средни и твърди скални почви;
 проявените физико-геоложки процеси и явления, които са потенциална предпоставка за
активизиране предимно на ерозионни процеси.
В тази връзка е наложително при изграждането на предвидените с плана обекти да се базира
където се налага на съответни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания
на земните недра и подземните води в тях, съгласно изискванията на законовите и нормативни
документи.
4.5.5 ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

В земните недра на територията на “Туристическа и ски зона “Алеко” не са проучвани и
утвърждавани запаси от подземни природни богатства.
4.5.6 ПОДЗЕМНИ ВОДИ

● Хидрогеоложки условия
Според водостопанското райониране на страната Природен парк “Витоша” e в Дунавски район
за басейново управление на водите с център Плевен. Съгласно схемата за хидрогеоложко
райониране на България, територията на ски зона “Алеко” попада в Софийския район на
Междинната област.
Хидрогеоложките условия в района на проучваната територия се характеризират с наличие на
порови и пукнатинни подземни води.
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Поровите води формират подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 – Порови води в НеогенКватернера – Софийска долина, което обединява поровите подземните води, акумулирани в
Лозенецката свита на неогена и в кватернерните алувиални, пролувиални, делувиални и смесени
пролувиално-делувиални и пролувиално-алувиални образувания.
В алувиалните валунни и чакълено-песъчливи образувания на р. Искър и нейните притоци са
формирани безнапорни до напорни по характер подземни води, които в пространствено
издържаните седименти образуват общ водоносен хоризонт, а в долинните уширения и в
речните тераси – едностранни или двустранни потоци.
В пролувиалните, делувиалните и смесените пролувиално-делувиални и пролувиалноалувиални несортирани чакълесто-отломъчни и чакълесто-валунни, с глинесто-песъчлив
запълнител образувания в североизточното подножие на Витоша, югозападно от което се
разполага разглежданата територия на Туристическа и ски зона “Алеко”, са формирани
безнапорни до слабонапорни подземни води, които образуват отделни потоци с генерално
направление към централните части на Софийската долина. Подхранването на поровите води се
извършва от инфилтрация на валежи и на повърхностни води от спускащите се планински реки,
от пукнатинни и/или карстови води от скалната подложка. Дренирането им се извършва по
периферията на шлейфа - при изклиняване на поройните конуси и от речно-овражната система
чрез извори или разсредоточени водоизточници. Друга част от тези води се дренира подземно в
песъчливите наслаги на алувия и неогена.
Порови води се съдържат и в кватернерни солифлукционни образувания (sQh ) от пясъци в
обхвата на резервата “Торфено бранище” на Витоша и в ледникови образувания от морени и
валуни с чакълесто-песъчлив запълнител в горните течения на реките.
В пясъците и чакълите на Лозенецката свита в неогена подземните води по-същество формират
водоносен комплекс, поради разслояването му от глинести прослойки и различната
хидравлична свързаност на пясъчните пластове. В литературата е описван като горен
плиоценски водоносен хоризонт. По характер водите са безнапорни до напорни. Дренирането им
се извършва по естествен път – подземно в долините на реките Искър, Лесновска, Блато и др. и
чрез изградените многобройни вододовземни съоръжения.
Подземно водно тяло BG1G00000NQ030 практически няма отношение към разглеждания обект,
тъй като много малка част от него в югозападната периферия на Софийската долина покрай
североизточния склон на Витоша попада в обхвата на СПУП за туристическата и ски зона
“Алеко”.
Пукнатинните подземни води са с дълбока и плитка циркулация.
Пукнатинните води с дълбока циркулация са акумулирани в нарушени тектонски зони, имат
напорен характер и са неравномерно разпространени по площ и в дълбочина. По тип са
пукнатинно-жилни, напорни. Привързани са към Витошката пукнатинна водонапорна система.
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Подхранването им се осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи и повърхностни води
през хипергенната зона в оградната планинска верига. Дренират се чрез множество термални
извори и сондажи в Софийската котловина, всред които са най-близко намиращите се до
третираната в СПУП територия минерални източници в Княжево, Рударци, Панчарево,
Железница и др. По химически състав водата е хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, с
минерализация 130÷300 mg/l, и температура от 28 до 48 0С.
Пукнатинните води с плитка циркулация са акумулирани в хипергенната напукана и изветряла
зона на горнокредните седиментогенно-вулканогенни скали, изграждащи планинския масив на
Витоша, където формират ограничени по площ потоци със свободно водно ниво, интензивен
отток и къс циркулационен път. Те са част от подземно водно тяло BG1G00000N2038 –
Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър. Подхранват се от валежи и се дренират чрез
множество поточета и низходящи извори в речно-овражната мрежа.
Филтрационните свойства на пукнатинните водоносни колектори не са изследвани, но очевидно
са твърде променливи и се вписват в широк диапазон. По химически състав пукнатинните води
са хидрокарбонатно-калциеви до хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, пресни, с минерализация 50÷200 mg/l. Поради значителната разкритост на колекторите те са уязвими към
повърхностни замърсявания.
● Естествени и експлоатационни ресурси на подземните води. Водовземни съоръжения.
Санитарно –охранителни зони
Оценените регионални естествени ресурси на подземно водно тяло BG1G00000N2038 по данни
на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен към МОСВ, са посочени в таблицата:
Оценени ресурси на ПВТ
№
по
ред
1
1

Код на ПВТ
2
BG1G00000N2038

Таблица №19

Обща площ
F, km2

Естествени
ресурси
Qест , l/s

Експлоатационни
ресурси
Qекспл , l/s

3

4

5

2109

420

210

Естествените ресурси на пукнатинните подземни води в обхвата на територията на Природен
парк “Витоша”, в това число и в обсега на разглеждания СПУП, не са оценявани, но каптирани
техни източници се ползват за питейно-битови и други цели от изградените до момента в
района хижи, хотели, почивни станции и единични обекти.
В “Регистър на разрешителни за водовземане от подземни води” във водосборен район – Искър
(БДДР, 2007) се съдържа следната информация за разрешени проектни дебити и годишен лимит
на ползваната вода:
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№
по
ред
1
1

2
3
4

Проектни дебити и годишен лимит на ползваната вода
Разрешително за водовземане
Титуляр
Място на водовземане
№
Начален Краен
срок
срок
2
3
4
5
6
“Алеко Щастли- КИ № 1 на 150 m ЮИ и
веца” ООД
КИ № 2 на 750 m ЗСЗ от
16.04.
14.01.
х. Алеко
11510034
2007 г 2008 г
“Рама-91-Трейд” КИ № 4 на 185 m южно
14.01.
14.01.
ООД
от х. Горски дом
100755
2005 г 2008 г
Столична община КИ № 3 на 90 m ЮЗ от
28.01.
28.01.
Пр.ст. “Брезовица”
100782
2005 г 2008 г
“Софийска вода” КИ “Турска вада”
27.02.
27.02.
АД
101947
2007 г 2012 г

Таблица №20
Проектен
дебит
Лимит
Q, л/с
м3/г
7
8

5,6

176601,6

0,087

2737,5

0,037

1168,0

8,00

236520,0

Освен посочените в таблицата, от каптирани подземни водоизточници се водоснабдяват х.
Тинтява, х. Средец, сградата на Черни връх, център “Петрус” и др., за които в регистъра няма
информация за получени разрешителни за водовземане, съгласно изискванията на Закона за
водите и наредбите към него.
В плановото задание за “Туристическа и ски зона “Алеко” не са третирани границите на
санитарно-охранителните зони около съоръженията за водовземане от подземни води,
попадащи в територията на зоната, каквито са каптираните водоизточници за “Алеко
Щастливеца” ООД, на Столична община при Пр. ст. “Брезовица” и др.
Наложително е в окончателния проект да се нанесат границите на съответните пояси на
санитарно-охранителните зони по данни от Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен,
както на водоизточниците от подземни води, така и на водохващанията за питейно-битово
водоснабдяване около третираната територия в СПУП.
4.6 ЛАНДШАФТ

4.6.1 СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТ НА ЛАНДШАФТА

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта, 2005г., “ландшафт е територия, специфичният
облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и взаимодействията между
природните и/или човешки фактори”. Съгласно приетите в РБългария определения,
“ландшафтът е териториална система, съставена от взаимодействащи си природни и
антропогенни компоненти и комплекси”. От гл. точка на опазване на околната среда,
ландшафтът представлява система, която съдържа и възпроизвежда ресурси, съхранява
геофонда и представлява източник на естетическо въздействие.
Съгласно класификацията на ландшафтите по принадлежност, проучваната територия показва
следната структура:
 по основен тип социално-икономическа функция – рекреативен;
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 по степен на континенталност на климата – планински, умереноконтинентален;
 по макрорелефни форми – средно до високопланински;
 по водещ ландшафтообразуващ фактор – естествен с активно антропогенно присъствие;
 по стадии на формиране – хомеостаз;
 по интензивност на антропогенно въздействие – средна;
 по продължителност на антропогенни въздействия – постоянна;
 по устойчивост на антропогенно въздействие – сравнително устойчив;
 по степен на антропогенно изменение – слабо до средно антропогенно трансформиран;
 по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки;
 по степен на разчленение на релефа – разчленен;
 по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и
регулируемо със средствата на планирането и проектирането.
Според типологичната класификация на ландшафтите, за проучваната територия са характерни
следните типове ландшафти:
 горски – представени от смесени гори от бук, горун и бял бор, примесени с планинска
ела, ясен, ела и смърчови съобщества; имат предимно склоново местоположение;
 ливадни и храстови ландшафти – представени са от различни видове ливадна
растителност, имат мозаечно разпространение и заемат предимно билните заравнености;
 скални ландшафти – представени са от различни видове скални формации; характерни са
за високите части на зоната;
 аквални ландшафти – представени са от речните долини, преминаващи през проучваната
територия;
 антропогенни ландшафти, към които се отнасят всички обекти, изградени в обхвата на
проучваната територия.
Според съществуващият баланс на територията, участието на отделните елементи в
разглежданият обхват са както следва:

№

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Елементи

Съществуващ баланс на територията
Площ - ха

Пътища и паркинги

Главни пътища

Обслужващи пътища
Паркинги

Писти, тур пътеки

Писти алпийски дисциплини

Туристически пешеходни и ски-трасета
Летни тур маршрути

Трасета за летни атракции

Летни пешеходни маршрути
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25.68

Таблица №21
Относителен дял - %
2.41

21.30
4.08
0.30
48.78

4.29

37.93
5.14
0.00
0.00
2.71
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3.
4.
5.
6.

Трасета за лифтове и съоръжения
Терени за застрояване

Горски територии без намеса
Части от населени места

Общо

13.91

1.30

2.57

0.25

965.02

90.52

13.10

1.23

1066.06

100.00

От посоченият баланс на съществуващото състояние е видно, че с най-голям относителен дял са
горските ландшафти, които съставляват 90.5% от проучваният обхват. Всички останали
ландшафти – рекреационен, транспортен и урбанистичен заемат едва 9.5 % от разглежданата
територия.
Съществена особеност на съществуващото усвояване на ландшафтите е, че от общо 102.04 ха
заети земи (което съставлява 9.8% от територията, предмет на проучване), с най-голям
относителен дял са съществуващите писти, които съставляват 47.8% от усвоената територия,
следвана от пътища и паркинги – 23.2 % и земите под лифтове и влекове – 13.6%. С най-малък
относителен дял са застроените ландшафти (т.н. ландшафти, характеризиращи се с относителна
устойчивост), които съставляват 2.6 % от общо усвоените части. В посоченият баланс не са
включени ландшафтите, претърпели значителни промени от естественото им състояние:
 3.3 ха изсечени поради заболявания на растителността гори;
 5.5 ха гори, унищожени от корояд;
 7.5 дка ерозирани ивици, разположени извън трасетата на писти и пътеки.
Ако посочените промени в ландшафта, които определяме като конкретни, относителният дял на
ландшафтите с трайна промяна представляват реално 12% от общата площ на зоната. Ако се
прибави и относителния дял на населените места, включени в баланса на съществуващото
положение ще се окаже, че повече от 25% от територията на зоната е с променени, вкл. трайно
качества на ландшафта.
Освен относителните дялове на ландшафтите по видове, важен измерител на състоянието им е
тяхната неизменчивост (устойчивост) във времето спрямо въздействия, влияещи както върху
структурата, така и върху способността им към продължително еднопосочно развитите при
опазване на естествените им или придобити свойства за определен прогностичен период.
Устойчивостта на ландшафтите се разглежда като:
 потенциална, определена като естествена или генетична, характерна за ландшафти, при
които липсва антропогенен натиск или той е много нисък;
 конкретна, определена още и като относителна, която е в пряка зависимост от
антропогенното въздействие.
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Междинна лифтова станция в ски-зона Алеко

Естествен ландшафт и лифтови съоръжение в ски-зоната

Начална станция на съществуващ ски-влек

Ски-влек на детска писта

Като правило, колкото е по-хомогенна е ландшафтната структура, толкова по-слабо податлив на
промени от общ характер е ландшафтът. Подробното проучване на характерът на ползване и
начина на поддържане на разглежданите ландшафти ще позволи да бъдат изведени съответните
степени на потенциална устойчивост. Този проблем е предмет на нарочно, самостоятелно
проучване. Най-общо, значителна част от разглежданата територия притежава относителна
устойчивост, особено характерна за частите, намиращи се под антропогенен натиск – сгради,
обслужващи обекти, инженерна и пътна инфраструктура, писти, пътеки, съоръжения,
заболявания по горите, санитарни и други сечи и т.н.
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4.6.2 МИГРАЦИЯ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ЛАНДШАФТА

Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на три основни компонента
на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води и почви. Анализът на
възможните миграции дава основание за следната оценка:
 по пътя на атмосферния въздух – подчертаната динамичност на този компонент
определя значително разнообразие в териториален аспект на разпространението на вредности
по въздушен път; основни източници са пътните връзки, работата по поддържането на снега и
пистите, отоплителните уредби на заведенията за хранене и подслон;
 по пътя на повърхностните води – по отношение на повърхностните води миграцията
на замърсителите се стимулира по индиректен път - от подпочвените води и по директен – чрез
вливането на непречистени отпадъчни води директно в подземното пространство; веригата е
сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води, а във втория
– от техническата обезпеченост на пречистването на отпадъчните води;
 по пътя на подземните води – по отношение на подпочвените води миграция на вредни
вещества е възможна при постъпване на вредни вещества във водоносните хоризонти;
 чрез почвите – пренос на замърсители по пътя на почвите не се очаква, т.к. не се
предвиждат дейности, свързани с моделиране на терени, съхраняване и пренасяне на хумус и
земни маси и др.п.
Обобщено, съществуващият ландшафт представлява система, която съдържа и възпроизвежда
ресурси, съхранява геофонда и представлява източник на естетическо въздействие. В качеството
му на среда за отдих, съществуващият ландшафт се намира в състояние на сравнителна
естествена устойчивост, като на места е налице ясно изразена относителната устойчивост. По
повечето от компонентите на ландшафта е налице сравнително стабилна ландшафтна верига,
при която възможностите за пренос на замърсители по пътя на атмосферния въздух, подземните
и повърхностни води са сравнително ниски, но в условията на подходящо поддържане.
4.7 РАСТИТЕЛНОСТ, ЖИВОТИНСКИ СВЯТ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
4.7.1 РАСТИТЕЛНОСТ

Витоша е най -стария обявен парк у нас (1934г.) и на Балканите. Територията му е 26 6 ха или
95,5 % от планината, от които горски фонд - 24 078.6 ха.С образуването на парка са обявени два
природни резервата - Бистришко бранище ( 1061.6 ха ) и Торфено бранище ( 782.8 ха ), с
характеристики, както следва:
1. Резерват Бистришко бранище - обявен е с цел да се запазят първичните екосистеми
от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Резерватът е разположен върху източния
склон на Витоша, под върховете Малък и Голям Резен и Скопарник. Неговата най-висока точка
е 2286 м, а най-ниската - 1430 м..Горите обхващат около 51% от неговата площ, а останалата
част са алпийски тревни зони и каменни грамади. Средната възраст на гората е 100-120 години,
ср. височина на дърветата над 25 м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 г., с диаметър
до 1.3 м. От тревните видове могат да се срещнат лазаркинята, заешкият киселец, вранското око
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и други. В сенчестите смърчови гори могат да се видят защитените видове от сем. Орхидеи триделна коралка, обикновена чернушка и фривалдскова гимнадения.
През 1977 год. резерватът е обявен за биосферен резерват на ЮНЕСКО.
През 1998 г. е определен за КОРИНЕ място със същото име, поради европейското му
значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни,
включително птици. През 2005 година Природен парк Витоша е обявен от BirdLife International
за Орнитологично важно място.
2. Резерват Торфено бранище с площ - 1 041ха и включва торфищата във високите части
на планината между Черни връх и вр. Черната скала. Това е изворната област на Владайска,
Боянска и Драгалевска река. Дебелината на торфищната покривка в него е от 0,6. Възрастта на
торфището е от 1000 до 1500 години. Основната цел е да бъдат запазени в естествено,
незасегнато от човешката дейност състояние торфищните комплекси във високопланинския
дял на Витоша. В тях са установени над 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Торфеният
резерват е почти безлесен - срещат се само съобщества от храсти - ива, смрики, боровинки и
тук- таме клек. Тревната покривка е образувана от очиболец, насекомоядни растения - росянка и
петлюга, жълта и петниста тинтява, острици, пушици, салепи, иглики, каменоломки, бяла
чемерика и др. Достъпът на туристи в резервата , който е вододайна зона е забранен.
Резерватите, находящи се в границите на ПП „Витоша” се намират извън границите на
СПУП и се запазват без никаква човешка намеса.
Между границите на СПУП и резерватите има територии, за които СПУП не предвижда
намеса, представляват т.н. „свободни” територии, които ще изпълняват ролята на буфер
между защитените територии и бъдещата реализация на плана.
СПУП третира територии, попадащи в териториалния обхват на Природен парк “Витоша” и
защитени зони „Витоша”, с идентификационен код ВG0000113, включени в одобрените
списъци по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна, и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Според геоботаническото райониране на страната, територията, предмет на СПУП попада в
Европейска широколистна горска област, Илирийска провинция, Витошки окръг, Витошки
район. Растителността е твърде разнообразна, изградена от алпийски и арктоалпийски флорни
елементи, от субалпийски елементи, които изграждат субалпийски растителен пояс, без клека,
но с вторична храстова и храстчева растителност от сибирска хвойна, боровинки, мечо грозде и
тревна растителност от мощна власатка, картал и др.
В най-високата част (Черни връх 2290 м.) са налице алпийски и арктоалпийски елементи като
качулата гъжва, броловата власатка, скалната полевица и др.., които заедно с ценозите на синята
боровинка (Vaccinum uliginosum) формират и фитоценози с алпийски характер.
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Общ поглед към алпийската част на ски-зона Алеко

В резерват „Торфено бранище е запазена торфената растителност, изградена от острици,
пушици, сфагнови мъхове; в по-ниските части са налице естествени смърчови, букови,
горунови, габърови гори и смесени гори от горун с цер, горун с габър, явор, хиркански явор,
планински ясен и др.. Най-ниско по южните и югозападните склонове има ксеротермни гори с
доминиране на благун и др.. На Витоша са запазени и гори от бреза. Запазени са и терциерни
реликти като бялата мура, глациални реликти като лапландската върба и др. включени са над 50
вида балкански ендемити (рилска класица (Alopecurus riloensis), разперена светлика (Luzula
glabrata), българско вятърче (Jasione bulgarica) и няколко вида български ендемити, българска
мишовка, уромов карамфил, и др.
На Витоша, естествените гори достигат до 1850 m н.в. и в редки случаи до 1900- 1950 m н.в. т.е.
те се намират под потенциалната си температурна горна граница.
Растителността на Витоша е класифицирана към пет височинни пояса (Велчев, Ганчев и
Бондев, 1982):
 ксеротермен дъбов до 650 м н в;
 мезофилен и ксеромезофилен, разположен на 650 - 800 м;
 буков пояс - 800-1600 м;
 иглолистен – (1500)1600-1800(1900);
 пояс на субалпийското редколесие с клек и хвойна, характерен за надморска височина
800-2290 м.
Характеризират се с разнообразни растителни съобщества.
В средния планински пояс коренната растителност е представена от асоциациите на Fagus
sylvatica и Fagus sylvatica + Picea abies, а производната със съобщества на асоциациите Corylus
avelana, Pteridium aquilinum и Agrostis capillaris-Rhinanthus minor.
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В горния планински пояс коренната растителност е представена главно от съобщества на Picea
abies. Фрагментарно са описани съобщества и групировки от асоциациите Salix caprea-Alnus
viridis и Alnus viridis. Производната растителност е с незначително участие и е представена с
ассоциацииите на Festuca nigrescens-Galium verum.
Субалпийският пояс е най-богат на растителни съобщества. Коренната растителност тук е
представена от храстовите асоциации Juniperus sibirica-Picea abies, Vaccinium uliginosum-Juncus
trifidus-Sesleria comosa и тревни като Deschampsia caespitosa-Sesleria comosa, Festuca valida +
Deschampsia caespitosa и др. Производната растителност е представена главно от съобщества с
доминиране на Juniperus sbiirica- Vaccinnium myrtillus, Calamagrostis arundinaceae- Juniperus
sibirica, както и Rubus idaeus-Senesio nemorensis и др.
Висшата флора на ПП Витоша наброява 1489 вида. От тях седем вида са включени към
приложение №2 от ЗБР и 38 вида към приложение №3 от ЗБР. От видовете с консервационно
значение към Червена книга на Р. България са отнесени 56 вида, от тях с категория рядък вид са
46 и с категория застрашен 10 вида. От групата CITES (Конвенция по международната търговия
със застрашени видове от дивата фауна и флора) 37 вида. Един вид - жълт крем Lilium jankae е
включен в групата от защитените растения от Бернската конвенция. От групата на ендемичните
растения във флорния комплекс на планината участват 16 български и 67 балкански ендемита.
Защитени видове растения
В Червена книга на България са включени следните видове характерни за района на ПП
Витоша:
Алпийски плаун (Diphasium alpinum) Сем. Плаунови (Lycopodiaceae) – многогодишно
тревисто растение ; рядък вид (вр.Селимица и около Кумата);
Къдрава криптограма (Cryptogramma crispa) сем Криптограмови (Cryptogrammaceae) многогодишно тревисто растение ; рядък вид; (вр. Скопарник);
Обикновен тис (Taxus baccata) сем Тисови (Taxaceae) – дърво; застрашен вид (от 150 до
1900 м.н.в.);
Малка ежова главичка (Sparganium minimum) сем. Ежоглавичкови (Sparganiaceae) многогодишно тревисто растение ; рядък вид (долно Боянско блато);
Торфена острица (Carex heleonastes) сем. Острицови (Cyperaceae) - многогодишно
тревисто растение ; рядък вид;
Тинеста острица (Carex limosa) сем. Острицови (Cyperaceae) - многогодишно тревисто
растение ; рядък вид;
Островърха дзука (Juncus acutiflorus) сем. Дзукови (Juncaceae) - многогодишно тревисто
растение ; рядък вид; (с.Драгалевци);
Разпенена светлика (Luzula deflexa) сем. Дзукови (Juncaceae) - многогодишно тревисто
растение ; рядък вид;
Жълт планински крем (Lilium jankae) сем.Кремови (Liliaceae) - многогодишно луковично
растение ; рядък вид; (Кумините, Резньовите, х.Алеко;
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Късна лойдия (Lloydia serotina) сем. Кремови (Liliaceae) - многогодишно луковично
растение; рядък вид; глациален реликт; (вр. Купена);
Листообхващащ стрептопус (Streptopus amplexifolius) сем. Кремови (Liliaceae) многогодишно коренищно растение; рядък вид; (Резньовите, над с. Драгалевци, Боянски
водопад);
Кълбест салеп (Orchis globosa) сем. Салепови (Orchidaceae) - многогодишно тревисто
растение с грудковидни корени; рядък вид; (над 1200 м.н.в.);
Есенен спиралник (Spiranthes automnalis) сем. Салепови (Orchidaceae) многогодишно
тревисто растение с коренови грудки; рядък вид; (от 200 до 1000 м.н.в.);
Петтичинкова (Salix pentandra) върба сем. Върбови (Salicaceae) – висок храст или дърво;
застрашен вид; глациален релект; (край х. на артистите, в м. Офелиите и Боров камък);
Златиста кандилка (Aquilegia aurea) сем. Лютикови (Ranunculaceae) - многогодишно
тревисто растение ; рядък вид; Балкански ендемит ;
Витошко лале (Trollius europaeus) сем. Лютикови (Ranunculaceae) - многогодишно
тревисто растение ; рядък вид;
Нарцисовидна съсенка (Anemone narcissiflora) сем. Лютикови (Ranunculaceae) многогодишно тревисто растение ; рядък вид; (от 1800 м.н.в.);
Алпийски повет (Clematis alpina) сем. Лютикови (Ranunculaceae) – храст; рядък вид;
(Кумините, Резньовите);
Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia) сем .Росянкови (Droseraceae) многогодишно тревисто насекомоядно растение ; рядък вид; (от 930 до 2000 м.н.в.);
Веленовскиев дебелец (Sempervivum velenovskyi) сем. Дебелецови (Crassulaceae) многогодишно тревисто растение ; рядък вид; Балкански ендемит ; (м. Бялятя вода);
Мочурно прозорче (Potentilla palustris) сем. Розови (Rosaceae) - многогодишно тревисто
растение ; рядък вид;
Червенодръжково шапиче (Alchemilla erythropoda) сем. Розови (Rosaceae) многогодишно тревисто растение ; рядък вид;
Българско шапиче (Alchemilla bulgarica) сем. Розови (Rosaceae) - многогодишно тревисто
растение ; рядък вид; Балкански ендемит;
Рубинова детелина (Trifolium rubens) сем. Бобови (Fabaceae) - многогодишно тревисто
растение ; застрашен вид; (над с. Симеоново);
Храсталачна глушина (Vicia dumetorum) сем. Бобови (Fabaceae) - многогодишно
тревисто растение; рядък вид; (от 200 до 1500 м.н.в.);
Лазурен здравец (Garanium caeruleatum) сем. Здравецови (Garaniaceae) - многогодишно
тревисто коренищно растение; рядък вид; (над 1700 м.н.в.);
Планински явор (Acer heldreichii) сем. Кленови (Aceraceae) – дърво; рядък вид;
балкански ендемит (над 1200 до 1900 м.н.в.);
Ръбестостъблен воден морач (Oenanthe angulosa) сем. Сенникоцветни (Apiaceae) многогодишно тревисто растение; рядък вид;
Пънчичева пищялка (Angelica pancicii) сем. Сенникоцветни (Apiaceae) – двегодишно или
многогодишно тревисто растение; рядък вид; балкански ендемит; (от 700 до 2000 м.н.в.);
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Преходна мурава (Pyrola media) сем.Муравови (Pyrolaceae) - многогодишно тревисто
растение; рядък вид; (от 1200 до 1900 м.н.в.);
Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi) сем. Пиренови (Ericaceae) – вечнозелено храсче с
пълзящи стъбла; рядък вид; (от 1300 до 2500 м.н.в.);
Карпатско крайснежно звънче (Soldanella carpatica) сем. Игликови (Primulaceae) многогодишно тревисто растение; рядък вид; (над 1900 м.н.в.);
Жълта тинтява (Gentiana lutea) сем. Тинтянови (Gentianaceae) - многогодишно тревисто
растение; застрашен вид; (от 1800 до 2400 м.н.в.);
Петниста тинтява (Gentiana punctata) сем. Тинтянови (Gentianaceae) - многогодишно
тревисто растение; застрашен вид; (от 1600 до 2800 м.н.в.);
Ранна горчивка (Gentianella praecox) сем. Тинтянови (Gentianaceae) - двегодишно
тревисто растение; рядък вид; (над 1500 м.н.в.);
Богородицна лъжичка (Menyanthes trifoliata) сем. Тинтянови (Gentianaceae) многогодишно тревисто растение; застрашен вид; (от 450 до 1600 м.н.в.);
Мека медуница (Pulmonaria mollissima) сем. Грапаволистни (Boraginaceae) многогодишно тревисто растение; рядък вид; (до 1500 м.н.в.);
Малка мехурка (Utricularia minor) сем. Мехуркови (Lentibulariaceae) - многогодишно
тревисто растение насекомоядно; застрашен вид;
Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica) сем. Камбанкови (Campanulaceae) многогодишно тревисто растение; рядък вид; включен е в европейския списък на редките,
застрашените и ендемичните растения с категория рядък;
Панчичев спореж (Senecio pancicii) сем. Сложноцветни (Asteraceae) - многогодишно
тревисто растение; рядък вид; балкански ендемит; (от 1600 до 2500 м.н.в.);
Западно подрумиче (Anthemis macrantha) сем. Сложноцветни (Asteraceae) многогодишно тревисто растение; рядък вид; (до 1500 м.н.в.);
Балканска козя брада (Tragopogon balcanicus) сем. Сложноцветни (Asteraceae) двегодишно тревисто растение; рядък вид; балкански ендемит (до 1800 м.н.в. около Бояна);
Рилска жълтица (Leontodon rilaensis) сем. Сложноцветни (Asteraceae) - многогодишно
тревисто растение; рядък вид; (от 1800 до 2500 м.н.в.);
В Атлас на Българските ендемични растения са включени следните видове:
Pinus peuce - Pinaceae - (от 1500 до 2200 м.н.в.);
Мinulartia bulgarica – Caryophyllaceae - (от 500 до 1600 м.н.в.);
Silene velenovskyana – Caryophyllaceae (около 1000 м.н.в.);
Aguilegiaaurea – Ranunculaceae - (от 1800 до 2500 м.н.в.);
Sempervivum erythaeum – Crassulaceae
Sempervivum leucanthum - Crassulaceae
Trifolium medium – Fabaceae - (до 1800 м.н.в.)
Primula deorum – Primulaceae - (от 1400 до 2700 м.н.в.);
Primula farinose – Primulaceae - (от 1600 м.н.в.);
Armeria rumelica – Plumbaginaceae - (над 1600 м.н.в.);
Gentianella bulgarica – Gentianaceae - (от 1800 до 2500 м.н.в.);
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Jasione bulgarica – Campanulaceae - (от 1500 до 2700 м.н.в.);
Carex tricolor - Cyperaceae
Tragopogon stribrnyi – Asteraceae
Alopecurus riloensis – Poaceae - (над 1800 м.н.в.);
Festuca riloensis – Poaceae - (над 2000 м.н.в.);
Luzula deflexa – Juncaceae - (над 1600 м.н.в.);
Iris reichenbachii – Iridaceae - (от 700 до 2200 м.н.в.);
Centaurea moesiaca – Asteraceae
Soldanella cyanaster – Primulaceae
Taraxacum ambitiosum – Asteraceae
Taraxacum suspectum – Asteraceae
Verbascum formanekii – Scrophulariaceae
Verbascum urumoffii - Scrophulariaceae
Bromus moesiacus - Poaceae
В Хорологичен атлас на лечебните растения в България за района на СПУП от зоната ПП
Витоша са дадени следните растения:
Бял равнец Achillea millefolium, сем. Asteraceae – (от 1600 до 1800 м.н.в.);
Камшик Agrimonia eupatoria, сем.Rosaceae – (до към 1500 м.н.в.);
Шапиче Alchemilla, сем.Rosaceae – (от 1200 до 1700 м.н.в.);
Балканска пищялка Angelica pancicii сем. Apiaceae - (от 750 до 2000 м.н.в.);
Змиярник Arum maculatum сем.Araceae - (до 1800 м.н.в.);
Паричка Bellis perenis сем.Asteraceae - (до към 1500 м.н.в.);
Ранилист Betonica officinalis сем.Lamiaceae - (докъм 1500 м.н.в.);
Бяла бреза Betula pendula сем.Betulaceae - (над 1000 м.н.в.);
Кървавиче Bistoria major сем. Polygonaceae - (от 1200 до 2000 м.н.в.);
Решетка Carlina acanthifolia сем.Asteraceae – (от 800 до 1800 м.н.в.);
Исландски лишей Cetraria islandica сем. Parmrliaceae - )нд 1500 м.н.в.);
Змийско мляко Chelidonium majus сем. Papaveraceae – (до към 1500 м.н.в.);
Чувен Chenopodium bonus-henricus сем.Chenopodiaceae – (от 800 до 2000 м.н.в.);
Обикновен повет Clematis vitalba сем.Ranunculaceae – (до 1000 м.н.в.);
Обикновен дрян Cornus mas сем.Cornaceae – (от 200 до 1300 м.н.в.);
Обикновена леска Corylus avellana сем.Betulaceae – (до към 1800 м.н.в.);
Обикновен глог Crataegus monogyna сем. Rosaceae – до към 1500 м.н.в.);
Мъжка папрат Dryopteris filix mas сем.Polypodiaceae – (до 2200 м.н.в.);
Очанка Euphrasia-species diversa сем.Scrophulariaceae – (до 2000 м.н.в.);
Брястолистно орехче Filipendula ulmaria сем.Rosaceae – (до 2200 м.н.в.);
Горска ягода Fragaria vesca сем.Rosaceae – (до към 2000 м.н.в.);
Бударица Galeopsis tetrachit сем.Lamiaceae – (до към 1800 м.н.в.);
Лазаркиня Galium ododratum сем. Rubiaceae – (до към 1700 м.н.в.);
Еньовче Galium verum сем.Rubiaceae – (до към 1700 м.н.в.);
Жълтуга Genista tinctoria-complex сем.Fabaceae – (до към 1500 м.н.в.);
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Горска тинтява Gentiana asclepiadea сем.Gentianaceae – (над 1000 м.н.в.);
Синя тинтява Gentiana cruciata сем.Gentianaceae – (от 1000 до 2000 м.н.в.);
Жълта тинтява Gentiana lutea сем.Gentianaceae – (от 1200 м.н.в.);
Блатна тинтява Gentiana pneumonante сем.Gentianaceae – (до 2000 м.н.в.);
Петниста тинтява Gentiana punctata сем.Gentianaceae – (до 2000 м.н.в.);
Обикновен здравец Geranium macrorrhizum сем. Garaniaceae – (до 2000 м.н.в.);
Зловонен зравец Geranium robertianum сем. Garaniaceae – (до 2000 м.н.в.);
Омайниче Geum erbanum сем.Rosaceae – (до към 1500 м.н.в.);
Кукуряк Helleborus odorus сем.Ranunculaceae – (до към 1500 м.н.в.);
Румянка Hieracium pilosela сем.Asteraceae - (до 2000 м.н.в.);
Жълт кантарион Hypericum perforatum сем. Hypericaceae – (до към 2000 м.н.в.);
Бяла мъртва коприва Lamium album сем.Lamiaceae – ( до към 1900 м.н.в.);
Сибирска хвойна Juniperus sibirica сем.Cupressaceae – (от 1500 м.н.в.);
Водна детелина Menyanthes trifoliate сем. Menyanthaceae – (до 1600 м.н.в.);
Обикновен риган Origanum vulgare – сем. Lamiaceae – (до 2000 м.н.в.);
Широколистен живовляк Plantago major сем. Plantaginaceae – (до 1500 м.н.в.);
Голяма телчарка Polygala major сем Polygalaceae – (до 2000 м.н.в.);
Сладка папрат Polypodium vulgare сем.Polypodiaceae – (до 2000 м.н.в.);
Горско прозорче Potentilla eracta сем. Rosaceae – (до 2200 м.н.в.);
Пълзящо прозорче Potentilla reptans сем. Rosaceae – (до 1800 м.н.в.);
Лечебна иглика Primula veris сем. Primulaceae – (до 2200 м.н.в.);
Орбова папрат Pteridium aquilinum сем. Hypolepidaceae – ( до 1800 м.н.в.);
Лечебна медуница Pulmonaria officinalis сем.Boraginaceae – (до 1500 м.н.в.);
Обикновена шипка Rosa canina сем.Rosaceae – (до до 2000 м.н.в.);
Малина rubus idaeus сем.Rosaceae – (до 2200 м.н.в.);
Обикновен киселец Rumex acetosa сем.Polygonaceae – (до 2200 м.н.в.);
Козя брада Rumex acetosella сем.Polygonaceae – (до 2200 м.н.в.);
Алпийски лапад Rumex alpine сем.Polygonaceae – (от 1400 до 2200 м.н.в.);
Лечебна динка Sanguisorba officinalis сем.Rosaceae – (от 800 зо 2200 м.н.в.);
Дебрянка Sanicula europaea сем.Apiaceae – (до 1600 м.н.в.);
Живениче Scrophularia nodosa сем.Scrophulariaceae – (до 1800 м.н.в.);
Лютива тъстига Sedum acre сем.Crassulaceae – (до 2000 м.н.в.);
Горски енчец Solidago virgaurea сем.Asteraceae – (до 2200 м.н.в.);
Вратига Tanacetum vulgare сем. Asteraceae (до 1500 м.н.в.);
Черна боровинка vaccinum myrtillus сем. Ericaceae – (от 1200 до 2200 м.н.в.);
Червена боровинка Vaccinium vitis-idaea сем.Ericaceae – (до 2000 м.н.в.);
Чемерика Veratrum album сем. Liliaceae – (до 2000 м.н.в.);
Висок лопен Verbascum thapsiforme – сем. Scrophulariaceae – (до 2000 м.н.в.);
Вебикденче Veronica officinalis сем. Scrophulariaceae – (до 2000 м.н.в.);
Трицветна теменуга Viola tricolor сем. Violaceae – (до 1800 м.н.в.);
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Видовете растат по ливади и тревисти места, пасища, храсталаци. Други растат по сухи
тревисти, каменисти и песъчливи места, край речни тераси, край потоци. Някои са като
постоянни елементи на тревните съобщества от естествена растителност, в които преобладават
житни растения. Други формират самостоятелни съобщества и се срещат като подлес в
иглолистни или широколистни гори.
Отрицателно действащи фактори – утъпкване на тревната покривка, масовия туризъм,
утъпкването и рудерализирането на места под влияние на туристическата дейност, късането,
слаба конкурентност на някои видове, замърсяването на терена с отпадъци, някои залесителни
мероприятия, влошаване на условията за семенно възобновяване и др.
Взети мерки за опазването им – част от находищата се намират в защитените територии, част от
видовете са с ограничено ползване, за някои са взети материали за семемнната банка и живата
колекция от редки и защитени растения на БАН.
От Приложения №2 към чл.6, ал.1, т.2 от ЗБР, върху територията, предмет на СПУП, се
срещат 6 вида - Jasione bulgarica, Carex limosa, Lilium jankae, Dactylorhiza incarnata, Anemone
narcissiflora Potentilla palustris.
От Приложение №3 към чл.37 от ЗБР се срещат 26 вида –Cryptogramma crispa, Acer
heldreichii, Galanthus elwesii, Galanthus nivalis, Trinia glauca, Tragopogon stribrnyi, Drosera
rotundifolia, Trifolium rubens, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Utricularia minor, Linum
extraaxilare, Orchis militaris, Traunsteinera globosa, Spiranthes spyralis, Pyrola rotundifolia,
Aquilegia aurea, Clematis alpina, Trollius europaeus, Rubus macrophyllus Salix pentandra.
Състоянието на популациите по трасето на ски писти Стена 1 (Gentiana punctata,
Arctostaphylos uva-ursi, Cirsium heterotrychum, Salix lapponum, Leontodon riloensis, Angelica
pancicii Senecio pancicii) и Лале 1 и 2 (Lilium jankae) е добро.

Ски-писта стената
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Върху трасето на ски писта „Витошко лале” са се настанили рудерални видове,- Hibiscus
trionum, Xanthium strumarium, Chenopodium glaucum, Ranunculus sardous, Artemisia vulgaris,
Sonchus oleraceus, Verbena officinalis, Rumex crispus, Euphorbia platyphyllos, Tussilago farfara,
Echium vulgare, Agrimonia eupatoria Cirsium pannonicum

Новоформирано природно местообитание 4060 на мястото на
загиналото от смърчовия корояд природно местообитание 9410

На мястото на изсечената смърчова гора, засегната от смърчов корояд са настъпили
сукцесионни процеси. От дървесните видове, единично Sorbus aucuparia, Salix capraea,
Sambucus nigra, а от храстите – Ribes alpinum, Rubus idaeus Bruckenthalia spiculifolia, от
тревистите видове - Epilobium angustifolium, Senecio nemorensis, Cicerbita alpina, Scrophularia
nodosa, Galeopsis ladanum, Rumex alpinus, Silene vulgaris, Rumex acetosa, Cerastium fontanum,
Plantago major, Trifolium hybridum, Rorippa sylvestris, Viola tricolor, Anagalis arvensis, Matricaria
trichophylla, Leucanthemum vulgare. По ерозираните участъци има поници от смърч и бяла мура.

Новоформирано природно местообитание 9410 (самозалесяване със смърч)
върху част на терена от ски-писта Витошко лале
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Територията, предмет на СПУП, попада в две защитени зони от националната
екологична мрежа Натура 2000, с характеристики, както следва:
-Защитени зони Витоша, код BG0000113, за опазване на дивите птици и за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, с площ 27360 ха. Защитени зони Витоша
са от тип C - защитена зона по две европейски директиви: Директива 92/43/EEC за опазване на
природните местообитания и на дивата фауна и флора и Директива 79/409 за съхранение на
дивите птици. Предмет на опазване на защитените зони Витоша са 27 типа природни
местообитания по Директива 92/43 (Приложение I), 5 вида висши растения по Директива 92/43
(Приложение II),
Територията на ЗЗ Витоша е заета от следните класове на земно покритие (стандартен
формуляр (2006) за набиране на данни):
Класове Земно покритие
% Покритие
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)
1
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 2
Храстови съобщества
13
Сухи тревни съобщества, степи
4
Влажни ливади, мезофилни ливади
5
Алпийски и субалпийски тревни съобщества
9
Друга орна земя
4
Широколистни листопадни гори
30
Иглолистни гори
9
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или
екзотични дървета)
17
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници
5
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини,
индустриални обекти)
1
Общо Покритие
100
Предмет на опазване на ЗЗ Витоша са 27 типа природни местообитания по Директива 92/43
(Приложение I),
В ЗЗ Витоша, 7 типа са приоритетни природни местообитания:
Код 4070 - Храстови съобщества от Pinus mugo;
Код 6210 - Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи);
Код 6230 - Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;
Код 9180 - Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;
Код 91D0 - Мочурни гори;
Код 91Е0 - Алувиални гори с Alnus glutinisa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae);
Код 91Н0 - Панонски гори с Quercus pubescens.
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Съгласно данните от НАТУРА - Стандартен формуляр, в зоната преобладават тип природни
хабитати с добра стойност за специфична значимост (В)-52% от общия брой на природните
местообитания, със значима стойност (С)-26% и тези, за които не е определена значимост
поради незначителната им представеност -18%. Само 4% от природните хабитати на зоната
имат цялостна оценка - отлична стойност (А).
Констатирана е висока степен на уязвимост на природните местообитания, следствие на
активното антропогенно натоварване на природния парк. Под най-силен натиск са
торфищата, заради водохващанията и горските екосистеми - заради ползване и рекреация.
От природно местообитание с код 9410 (Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския
пояс (Vaccinio-Piceetea), 3.3 ха са изсечени. В отделни участъци на предвидените трасета за скиписти и лифтове са заети от мъртва гора (изсъхнали от нападението на ксилофагни насекомни
вредители) или групи и единични поразени смърчови дървета.

Изсечена смърчова гора до ски-писта Витошко лале

По данни от Институт по Ботаника – БАН, съхненето на смърчовите гори от корояда е
обхванало около 30 хa нови смърчови насаждения в резерват Бистришко бранище,
достигайки общо 270 хa.
Установени са над 10 броя короядни огнища в смърчовия хабитат в района на ски-зона Алеко,
са с площ около 5,5 ха.
На територията на хабитата с код 4060, извън трасетата на проектираните писти се наблюдава
ерозирана ивица с дължина около 300 м и ширина 20-25 м (около 7500м2)
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4.7.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Витоша се характеризира с богата и разнообразна безграбначна фауна като по брой на
ендемитни (148), редки (300) и реликтни (85) видове планината е на второ място в България.
Характерни насекоми са буков сечко (Morimus funereus), голям сечко (Cerambyx cerdo), и др.
В обхвата на ПП Витоша са установени 22 вида земноводни и влечуги сред които голям
гребенест тритон (Triturus cistatus), жаба - дървесница (Hyla arborea), смок-мишкар (Elaphe
longissima) и др.
Съгласно Плана за управление на ПП Витоша през различните сезони в планината могат да се
наблюдават около 200 вида птици като около 120 от тях са гнездящи. В смърчовите гори в
обхвата на СПУП се срещат сокерица (Nucifraga caryocatactes), жълтоглаво кралче (Regulus
regulus), кръсточовка (Loxia curvirostra), голям пъстър кълвач (Picoides major) и др. От
грабливите птици се срещат керкенез (Falco tinnunculus), мишелов (Buteo buteo), голям ястреб
(Accipiter genrilis) и др.
От бозайниците се срещат голяма водна земеровка (Neomys fodiens), горски сънливец Dryomys
nitedula) и др. Установени са 13 вида прилепи като напр. малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumeqinum), голям нощник (Myotis myotis) и др.
От едрите бозайници се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus),
дива свиня (Sus scrofa) и др. а от дребните – заек (Lepus europaeus), видра (Lutra lutra), лисица
(Vulpes vulpes) и др.
Подробна информация за видовия състав, обитаващ територията, предмет на устройствено
планиране е дадена в приложения към ЕО доклад за оценка за съвместимост.
4.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
4.8.1 ОТПАДЪЦИ

Понастоящем, в обхвата на територията, предмет на планиране, битови отпадъци се генерират
от съществуващите хотели, хижи, почивни станции, заведения за хранене, други обслужващи
обекти. Съществена особеност при оценката на състоянието е, че вероятно поради
обстоятелството за разнообразна собственост, наблюдение върху капацитета туристи,
преминали през територията или обектите, изградени в нея, както и върху обема отпадъци,
генерирани от тях, не е извършвано.
По експертна оценка и на база общият брой съществуващи легла за подслон (около 1000) и
максимален едновременен капацитет от около 4000д, може да се направи заключението, че на
проучваната територия се генерират около 22 т отпадъци годишно. (средногодишната норма на
натрупване на битови отпадъци за ски-зони е около 0,06кг/ч ден при приблизително обемно
тегло 300кг/м3 съгласно данни от Ръководство за определяне броя и вида на необходимите
съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ’2004).
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Преобладаващи като относителен дял са отпадъците с битов характер, базирано на начина на
ползване на обектите – за отдих и спорт. Като правило те трябва да се събират и транспортират
до сметището на гр. София.
4.8.2 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Опасните вещества се класифицират по отношение на здравния и екологичен риск според
изискванията на Директива 67/548/ЕЕС за класификация, опаковка и маркировка на опасни
вещества и Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете
за хората и околната среда на опасни вещества. Според чл.2 от Закона за защита от вредното
въздействие на химически вещества, препарати или продукти, вещество или материал се
класифицират като опасни ако попадат поне в една от категориите - експлозивни, оксидиращи,
изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни,
корозивни, дразнещи, сензибилиращи, канцерогенни, токсични за репродукция, мутагенни,
опасни за околната среда.
Понастоящем, на проучваната територия наличието на вещества с опасни свойства се свързва с
изградената база за настаняване и хранене и други обслужващи обекти като се касае за
ползването на нафта като гориво за отоплителните инсталации. Изградените нафтови
стопанства в активно функциониращите обекти са подменени и са осигурени срещу
недопускане на течове. За останалите бази подлежи модернизация на нафтовите им стопанства.
Използваното гориво за отопление се класиф. като „Вредно”, „Запалимо”, „Опасно за околната
среда”. В обхвата на зоната се ползват още и:
 Смазочни масла за работата на ски-влековете – класиф. „Вредни”, „Опасни за околната
среда”;
 Дезифектанти за почистване обществените заведения и хотелската база – класиф.
„Дразнещи”, „Опасни за околната среда”;
 Почистващи и перилни препарати – класиф. „Дразнещи”.
При огледите на място не бяха установени разливи на опасни вещества и продукти.
4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Към тази категория се отнасят наднормените шумови нива, причинени от транспортни
източници, спортни площадки, развлекателни заведения и други, от електромагнитно,
радиоактивно, топлинно и други видове лъчения.
Шум
Шумовият фон в момента се формира от дейността на изградените ски-съоръжения и станциите
към тях, обектите за подслон и хранене, местата за паркиране, местата, на които се събират
много хора – напр. поляната пред Алеко, пътя Драгалевци-х.Алеко, като цяло от характера и
периодиката на ползване на зоната. В обхвата на проучваната територия са изградени 5 влека и
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6 лифта с 9 станции към тях, 4 хотела, 4 хижи, 6 почивни станции, високопланинска
наблюдателница.
Проучването на наличната информация показа, че измерванията на шумовите нива на работите
места и на територията на ски-зоната по време на активното й ползване не са правени. Няма
регистрирани оплаквания и наложени санкции от контролните органи.
За целите на настоящият доклад, авторския екип на ЕО проведе конкретни замервания извън
активния сезон (септември 2008г.), поради което те не отразяват характерните за зимното
ползване на обектите шумови нива. Проведени са измервания на следните пунктове:
 пункт 1 - седалков лифт “Бай Кръстьо” при началната станция Драгалевци;
 пункт 2 -при началната станция на лифт Симеоново-Алеко;
 пункт 3 –на междинната станция на лифт Симеоново-Алеко.
Получените данни показват следното:
Пункт 1:
 в халето до обръщалното колело -60 дб/А;
 на около 5-6м от въжената линия при влизане/излизане на седалките – 50-52 дБ/А;
Пункт 2:
 транспортна зала – 74-76 дБ/А;
 на около 20м от отвора за излизане на кабинките – 58-60 дБ/А;
 на около 20м от фасадата на сградата н станцията – 52-54 дБ/А;
Пункт 3:
 транспортна зала – 88 дБ/А;
 на около 25-30 м от отвора за излизане на кабинките – 66 дБ/А;
 на 25-30м от фасадата на сградата – 61-62 дБ/А.
Посочените шумови нива се оценяват като високи, присъщи за съоръжения от много старо
поколение – 30-35г, технически и морално силно износени, каквито са изградените в
проучваният район.
Общият шумов фон на територията на ски-зоната в активен сезон, по експертна оценка е в
диапазона 58-64 дБ/А. Пътят Драгалевци-Алеко е носител на високи шумови нива, особено в
периодите на празнични и почивни дни, като достига нива от 68-72 дБ/А.
За останалата част от проучваната територия, извън съоръженията, пътната комуникация и
местата на обществени контакти, шумовите нива са близки до естествените.
Обобщено, касае се за шумови нива, присъщи за територия с рекреационни функции.
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4.10 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

В границите на туристическа и ски-зона Алеко няма обекти от културно-историческото
наследство на РБългария. Най-близко до границите на зоната се намира Драгалевския манастир,
датиран от XII век. Манастирът и църквата са обявени за паметници на културата с национално
значение.
4.11 ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУТ

В обхвата на проучваната територия няма зони със специфичен санитарно-охранителен статут.
По отношение на обектите с такъв статут, като източници на вредности в околната среда,
пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) имат определени отстояния до обектите,
подлежащи на здравна защита – жилищна, здравна, учебна или обществена сграда, терен за
отдих и спорт. Съгласно т.379 на Наредба № 7 от 04.06.1992 г. за хигиенни изисквания за
здравна защита на селищната среда ХЗЗ на ПСОВ с биологично пречистване в сграда е 100 м.
4.12 УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ

Планов статут на територията
Първият лесоустройствен проект на планината е изготвен в периода 1939-1941 г. от
управлението на Народния парк.
Вторият лесоустройствен проект е изготвен от “Агролеспроект” и е влязъл в сила с ПМС
№621/1952 г. От тогава до наши дни от Комитета по горите е утвърден само още един паркоустройствен проект за Витоша - през 1964 г.
По-голямата част от мероприятията, предвидени по тези планове, са изпълнени или загубили
своята стойност във времето.
Последните по време две разработки на “Софпроект” - “Териториално-устройствен план” от
1979 г. и “Генерален устройствен план” от 1987 г. не са приети и нямат екзекутивна сила.
През периода 1976 - 1989 г. са разработени още:
 Състояние и перспективи за развитие на Народен парк Витоша (Агролеспроект – 1976);
 Национална и дългосрочна програма за борба с ерозията в частност Народен парк
Витоша (Агролеспроект - 1978);
 ТИЗ за паркоустройствен проект (Агролеспроект – 1982);
 Ландшафтна таксация (Агролеспроект – 1982);
 Ландшафтно и екологическо предложение за устройство на НП Витоша (Агролеспроект,
1982);
 Паркоустройствен проект на НП Витоша, фаза ТИД за РПП (Агролеспроект – 1983);
 Генерален план на Витоша планина, фаза предварителен проект (Софпроект – 1983);
 Директивен план-концепция за Зимните олимпийски игри’92 (Софпроект – 1985);
 Екологическо проучване на община “Витоша” (Агролеспроект – 1989);
 Генерална схема на канализация и пречистване на отпадни води на Н.П. Витоша (БОРАООД,92);
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 Лесоустройствени проекти на държавните лесничейства София, Радомир, Самоков и Витошко;
 Ловоустройствени проекти (1979/1968/1998).
Структура на територията по начин на трайно ползване
Номенклатурата на елементите на баланса на територията според различните управленски и
устройствени документи на планината Витоша или части от нея – ЛУП, ПУ и СПУП е различна.
При това, номенклатурата, с която борави СПУП не отговаря нито на тази по Закона за
кадастъра и имотната регистрация, нито на регламентираната с Наредба № 8 на МРРБ за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове. По тази причина не е възможно
структурата на територията да се съпостави с номенклатурата на другите документи. Поради
това разминаване, структурата на планираната територия е характеризирана според
номенклатурата на елементите в баланса на територията към СПУП.
Горските територии без антропогенна намеса заемат по-голямата част от проучваната с Плана
територия – 90,52 %. Преобладават незалесените територии - планински поляни, пасища, грохот
и скали. С много по-малък дял от тези, показани в Плана за управление са представени
смесени иглолистни гори от смърч, бял бор и бяла мура, широколистни гори от бук, както и
находището от клек.
Земеделски земи – представени са само като прилежащи площи на инфраструктурните коридори в землищата около кварталите Драгалевци и Симеоново. В документацията на СПУП не е
посочена площта им.
Територии, заети от скални образувания – отнесени са в баланса към площта на горските територии без антропогенна намеса и включват каменните реки около върховете “Черни връх”,
“Резньовете” и “Голям Купен”, каменните грамади и каменните грохоти над Драгалевци. В
документацията на Плана не е посочена площта им.
Територии, заети от реки и водни площи - част от горните течения и притоци на реките Янчевска, Боянска и др. попадат в територията в обхвата на СПУП. За площта им няма данни в документацията.
Територии за ски-спорт - в планираната територия са съсредоточени най-големите и значими
писти и съоръжения за ски спорт в ПП Витоша. Ски-пистите и подемните съоръжения формират територия за интензивно зимно ползване, но лифтовете се използват пълноценно и през
останалите сезони. Площта, заета от писти за алпийски дисциплини, ски трасета за
туристически преходи и зимни трасета за ски бягане представлява 4,29 % (48.78 ха) от общата
площ на планираната територия. Площта, заета от ски лифтове възлиза на 13,91 ха или 1,30 % от
общата площ на ски-зоната.
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Територии за инфраструктурни коридори – това е частта от инфраструктурните коридори на
линейните проводи на обслужващата инженерна инфраструктура, които преминавайки през
планираната територия не формират компактна зона, но оказват активно влияние, както върху
възприемането на ландшафта, така и за функционирането на обектите в зона Алеко;
Територии за транспорт – това са вътрешно парковите пътища, по които посетителите проникват в планината с обществен или личен транспорт. В обхвата на СПУП това е пътят кв.
Драгалевци - х.”Алеко” (ІV-то класен път с дължина 14 км) и отклонения до хижите в района
(местни пътища), от които най-голямото е до почивния дом на МЗХ и ски-пистата “Витошко
лале” (2 км). Общата им площ от 25,68 ха представлява 2,41 % от планираната територия.
Територии на туристически центрове – това е урбанизираната територия на най-големия и компактен туристически център на Витоша - х.”Алеко”. Те заемат 2,57 ха или 0,25 % от планираната територия.
Туристическа инфраструктура
В обхвата на планираната територия, туристическата инфраструктура е представена от ски
писти, въжени и други съоръжения, обслужващи ски пистите (и достъпа до зоната), средства за
подслон и настаняване и заведения за хранене. През територията преминават и пешеходни
туристически маршрути.
№
1
2
3
4
5
5a
5b

Наименование на съществуващите ски писти
Писти:
„Лале 1”
„Лале 2”
„Магистрала”
„Стена 1”
„Стена 2”
сектор 5а
сектор 5b (ръкав към Романски

лифт)

6
7
7a
7b
8
9
10

„Стена 3”
„Стена 4”
сектор 7а
сектор 7b
„Стена 5”
„Черни връх 1”
„Черни връх 2”

11

Туристически пътеки и
трасета за ски бягане
Туристическа пътека – съществуващо трасе
Съществуващи трасета за
ски бягане

12
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Туристическа инфраструктура - Ски писти
Дължина Капацит.
Площ
Площ/ск
м’
бр.скиори
ха
м2/ск
1 411,12
169
4,23
250
1 292,71
155
3,88
250
1 781,59
320
5,34
167
1 382,13
249
4,15
167
1 437,72
200
4,31
(?)
969,75
116
2,91
251
467,97
84
1,40
167

Общо:

720,65
905,19
739,62
165,57
733,39
888,23
881,41
11 434,14

86
124
89
35
88
186
158
1 735

2,16
2,72
2,22
0,50
2,20
2,66
2,64
34,30

Таблица №22
Графично
означение
червена
1
червена
2
синя
3
синя
4
5
червена
5a
синя
5b
Клас

червена
зелена
червена
зелена
червена
синя
-

6
7
7a
7b
8
9
10
-

-

-

-

251
(?)
249
143
250
143
167
-

-

-

-

2 420,91

102

1,45

142

-

11

6 788,08

189

2,71

(?)

-

12
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12a
12b
12c

сектор 12a
сектор 12b
сектор 12c

Общо:

4 465,42
1 335,70
986,96
9 209,00

125
37
27
291
[480]

1,79
0,53
0,39
4,16
[6,87]

143
143
144
-

-

12a
12b
12c
-

Туристическата и ски-зона Алеко разполага с 10 ски писти, от които две с по три сектора. По
клас на сложност се разпределят на 6 червени, 4 сини и 2 зелени. Общата им дължина е 11
434,14 м, сумарният капацитет - 1 735 [1 959] скиори.
Съществуват и туристическа пътека с дължина 2 420,91 м и три трасета за ски бягане с обща
дължина 6 788,08 м.
№
1
1a
1b
1c
2
3
4
5
5a
5b
6
7
8
9
10
11

Туристическа инфраструктура - Ски съоръжения
Наименование на ски съоръженията
Дължина Капацит.
Тип съом’
бр.ск/ч
ръжение
Лифт „Симеоново” 8MGD
6 073,94
3 000
8MGD
секция 1a
3 594,03
3 000
8MGD
секция 1b
1 501,00
3 000
8MGD
секция 1c
978,01
1 500
8MGD
Лифт „Лале 1” 3Fix
1 247,84
1 500
3Fix
Лифт „Лале 2” 3Fix
1 232,26
600
3Fix
Влек „Романски – Учебен плац” 1 SL
672,30
1 SL
Романски лифт 2 Fix
1 818,59
800
2Fix
секция 5a
596,65
800
2Fix
секция 5b
1 221,94
800
2Fix
Влек „Заека” 2 SL
655,67
800
2 SL
Влек „Спас” 2 SL
680,24
800
2 SL
Влек „Боби” 2 SL
705,87
800
2 SL
Влек „Черни връх” 2 SL
818,36
800
2 SL
Лифт „Драгалевци – Бай Кръстю” 2 Fix
1 695,31
800
2 SL
Лифт „Бай Кръстю - Капакливец” 2 Fix
1 661,90
800
2 SL
Общо: 17 262,28

Таблица №23
Площ
Графично
ха
означение
7,28
1
4,31
1a
1,80
1b
1,17
1c
0,94
2
0,92
3
0,30
4
1,09
5
0,36
5a
0,73
5b
0,20
6
0,20
7
0,21
8
0,25
9
1,27
10
1,25
11
13,91

На територията на туристическия център действат 6 лифта, от които 1 двусекционен и 1 трисекционен. Два от тях осигуряват достъп до него от кварталите Драгалевци и Симеоново. Пистите се обслужват и от 5 влека.
Оценката на инфраструктурата за ски спортове, направена в заданието и в аналитичната част на
СПУП е, че:
 съоръженията в преобладаващата си част са физически и морално остарели (основната
част от тях е изграждана през 50-те и 60-те години на миналия век), ски пистите са формирани
хаотично:
 лоша логистика и връзки между отделните зони за практикуване на ски спорт;
 липса на ясно зониране с цел разпределение на туристическият поток по степен на
подготовка;
 липса на обособен учебен плац и основно пространство за прием на посетителите;
 лошо обезопасяване на зони с повишен риск;
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 остаряла и недостатъчна като количество техника за обработка на снежните полета;
 лоша организация и смесване на потоците от посетители : пешеходци, ски туристи,
туристи със шейни и други средства за придвижване;
 не осигурени площи за практикуващите сноуборд и екстремни ски;
 липса на единно управление и обслужване на туристите.
Средства за подслон, настаняване, хранене и обслужване
Средствата за подслон и настаняване в туристическия център разполагат с общо 985 легла,
разпределени в 4 хотела, 4 хижи, 6 почивни станции и други средства за настаняване. В СПУП
няма данни за броя заведения за хранене.
Други обслужващи обекти са началните, междинни и горни станции на лифтовете и влековете –
9 бр., пречиствателна станция, високопланинска наблюдателница „Черни връх”, сградите на
МВР и на РВД.
Пешеходни туристически маршрути
Мрежата от пешеходни туристически маршрути, която пресича територията на ТСЗ «Алеко»
включва три радиални и четири обиколни планински пътеки. Радиални пътеки свързват зоната с
кварталите Драгалевци и Симеоново и с. Бистрица. Обиколните елементи на мрежата са
маршрутите: х.”Кумата - Черни връх” (през “Конярника” и покрай заслон “Седлото”);
х.”Щастливеца -х. Тинтява” (през Платото и покрай заслон “Ушите”); Горна станция ски - влек
БСФС -”Черни връх”; Горна станция седалкова въжена линия “Романски -Черни връх”.
Техническа инфраструктура
Водоснабдяване и канализация
ТСЗ «Алеко» попада в частта от територията на планината с изградена водоснабдителна мрежа
и съоръжения. През нея преминават трасетата на двата водопровода за гр. Банкя.
От всичките водохващания, в обхвата на СПУП попадат собствените водоизточници за
захранване на сградата на Черни връх и каптажите над х. Алеко в м. „Капакливец”.
Част от обектите са групирани с обща канализация и пречиствателни станции, а канализирането на останалите е решено самостоятелно.Групираните обекти са:
 за хотелите: “Простор”, “Морени”, “Щастливеца” и “Аглика”, хижа “Алеко”, почивната
станция “Кремиковци” и за V-та лифтова станция “Симеоново - Алеко”;
 отделни почивни станции в обхвата на проучването;
 кафе-аперитив “Скиорка”, лифтова станция “Бай Кръстьо” и бира-скара “Бай Кръстьо”.
Във всички останали случаи канализацията и пречиствателните съоръжения са индивидуални
за всеки обект като с пречиствателни станции разполагат специализираният рехабилитационен
център “Драгалевци”, почивният дом “Елпромтрафо” („Хюндай”) и спортна база “Академик”.
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За останалите са изградени септични ями или изгребни ями, които са в лошо състояние.
Туристическите бунгала “Витошко лале” и финална къща “Витошко лале” имат цистерна за
събиране на отпадъчните води.
Електроснабдяване
Най-големи потребители на електроенергия в зоната са лифтовете Драгалевци и Симеоново.
От захранващите източници на територията на ТСЗ попада само подстанция “Черни връх”.
Захранващата мрежа се състои основно от въздушни електропроводи 20 кV и частично от
кабелни линии. Изградените трафопостове 20/0,4 кV са от най-разнообразен тип - зидани
(селски тип), павилиони, партерни, шахтови и мачтови. Изпълнени са най-вече с по една килия
и за един трансформатор. Инсталираните им мощности са от всички гами, но преобладават 160
и 250 кVА. Техническото им състояние не е добро. Свободните мощности са ограничени и не се
съобразява тенденцията за нарастващата консумация на електрическа енергия от нови обекти.
Телефонизация
Планираната територия се обслужва от телефонните централи в кварталите:
 Драгалевци (КАТЦ) с 6750 изходящи чифтове;
 Симеоново (КАТЦ) с 6200 изходящи чифтове.
От разполагаемите текстове не става ясно има ли резерви или са изчерпани.
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ

Анализът на съществуващото състояние, извършено по компоненти на околната среда дава
основание за формулиране на следните основни изводи:
• по отношение на атмосферния въздух – в рамките на проучваната територия
основните източници на атмосферно замърсяване са съществуващите обекти за подслон,
хранене и придвижване и обслужване, с които е свързано епизодично наднормено замърсяване
на въздуха; не се наблюдават метеорологични явления или процеси, ограничаващи
практикуването на летен и зимен спорт, отдих и туризъм;
• по отношение на водите – в горното си течение речните води отговарят на
изискванията за І категория; след единични включвания на непречистени отпадъчни води, или
частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ, има влошаване на качествата на речните
води, като в месеците с минимален отток може да се очаква завишено съдържание на амониев и
нитритен азот спрямо ПДК за приемник ІІ категория; от обектите, предмет на предвижданията в
СПУП са групирани в обща канализация,, туристическите бунгала “Витошко лале” и финална
къща “Витошко лале” имат проблеми с третирането на отпадъчните води, които се събират в
изгребна яма; В и К инсталации към лифтовите станции са износени и морално остарели; цялата
В и К мрежа на зоната се нуждае от реконструкция, модернизация, досторяване;
• по отношение на земите и почвите – преобладаващи са кафявите горски почви,
формирани в резултат от физическо изветряне на разнообразните скали с вулканогенен
произход; между почвите, формиращи разнообразието от почвени подтипове не е установено
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наличие на генетично засолени почви, преовлажнени или вкислени почви; наблюдава се проява
на ерозионни процеси, предизвикани както от антропогенното натоварване на територията в
качеството й на среда за рекреация и спорт, така и от наложилите се сечи и други подобни
намеси; формирали са се множество силно ерозирани пътеки, като най-много са засегнати
силикатните алпийски и бореални тревни съобщества и на алпийските и бореални ерикоидни
съобщества;
 по отношение на геоложката основа – проучваната територия представлява пъстра
мозайка от тектонски единици, чиито скални обеми носят следи на различни по време и
характер деформации; в обхвата на планираната територия ерозията показва значително
развитие, главно в резултат от активното туристическо ползване, от антропогенната намеса,
свързана с изсичането на значителен дял иглолистна растителност с лошо физическо състояние
и от липсата на целенасочени възстановителни и ограничаващи процеса мерки; в земните недра
на територията на ски зоната не са проучвани и утвърждавани запаси от подземни природни
богатства.
• по отношение на ландшафта – основната функция на съществуващият ландшафт е
рекреативна; в това си качество, ландшафтът представлява система, която съдържа и
възпроизвежда ресурси, свързани с възможностите за летен и зимен отдих и туризъм; намира се
в състояние на сравнителна устойчивост, ако не се вземат в предвид активно проявената на
места ерозия, както и заболяванията на иглолистната растителност и последвалите сечи; повече
от 25% от проучваната територия се характеризира с ландшафт, чиито качества се отклоняват
значително от естественото им състояние; касае се ландшафти с относителна устойчивост,
корекцията на които може да се търси чрез прилагането на подходящи устройствени мерки и
действия; налице е ландшафтна верига, която изисква адекватна антропогенна намеса и мерки
за защита;
• по отношение на растителността – СПУП попада в териториалния обхват на Природен
парк “Витоша” и защитени зони „Витоша”, с идентификационен код ВG0000113, включени в
одобрените списъци по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици;резерватите,
находящи се в границите на ПП „Витоша” се намират извън границите на СПУП и се запазват
без никаква човешка намеса; между границите на СПУП и резерватите има територии, за които
СПУП не предвижда намеса, представляват т.н. „свободни” територии, които ще изпълняват
ролята на буфер между защитените територии и бъдещата реализация на плана; установени са
над 10 броя короядни огнища в смърчовия хабитат в района на ски-зона Алеко, са с площ около
5,5 ха. В обхвата на СПУП попадат 0.3 ха от загинали смърчови насаждения, групи или
единични дървета. Мъртвите гори представляват около 4.4% от хабитата включен в
СПУП;предвижда се да бъдат изведени сечи, в т.ч. и санитарна сеч на 0.3 ха.
• по отношение на животинския свят – района се характеризира с разнообразен
животински свят; повечето видове във фауната са евросибирски и европейски елементи;
видовото разнообразие, местонахожденията и динамиката на популациите в района, предмет на
СПУП е повлияна от съществуващото антропогенното натоварване.
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• по отношение на отпадъците и опасните вещества – в обхвата на проучваната
територия не са провеждани конкретни наблюдения относно количествата, вида, структурата на
генерираните отпадъци; основна характерна особеност е че формирането им има епизодичен
характер, съответстващ на цикличността на ползване на туристическият ресурс.
5.1 РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Анализът на съществуващото положение, извършено по компоненти и фактори на околната
среда, дава основание за синтезиране на резултатите и оценка на развитието им без прилагането
на плана, както е показано в следващата таблица.
Оценка на развитието на околната среда без прилагане на плана

Компоненти и фактори

Атмосферен въздух

Повърхностни води
Подземни води
Геоложка среда
Земи и почви
Растителност
Животински свят
Защитени територии
Ландшафт
Отпадъци
Вредни физични фактори
Културно наследство
Устройствено развитие
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Таблица №24

Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана

Ползването на ски-зоната без прилагането на адекватни мерки за намаляване
атмосферното замърсяване ще задълбочи проблема и ще го направи трудно
решим
Тенденцията за заустване на непречистени отпадъчни води се запазва;
наложителната реконструкция и модернизация на ВиК мрежата ще остане
нереализирана
Заплахата за състоянието им е свързана със лошото състояние на
канализационната мрежа; заустването на непречистени отпадъчни води ще
продължи
Не се очаква промяна
Процесът на ерозиране на почвите ще се задълбочава
Съществуващият характер на антропогенно въздействие ще се запази и ще
се задълбочи
Запазва се съществуващото състояние
Не се очаква промяна статута на парка
Не се очаква положителна промяна; ерозията и заболяванията по дърветата
ще продължават водещата си роля в ландшафта
Територията ще продължи да бъде приемник на криминално депониране на
отпадъци и опасни вещества
Ще продължава да се излъчват непривични за среда за отдих шумови нива
поради остаряла специализирана инфраструктура и пътна инфраструктура
Няма регистрирани обекти от КИН на България
Център «Алеко» ще продължи да бъде обект на летен и зимен пешеходен
туризъм, със съществуващото ниво на информационно и обществено
обслужване, благоустройство и обезопасяване на туристическите маршрути
Ще се запази затрудненият достъп до зоната и труден подход от гр.София и
лошите условия и възможности за паркиране в района на хижа „Алеко”
Ще се разчита на остарели физически и технически съоръжения за
обслужване на туристите, част от които следва да се изведат от
експлоатация, без взаимна обвързаност като тип и капацитет, част от които
ще следва да бъдат изведени от експлоатация
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Ще се запази липсата на обвързаност на съоръженията и обслужването като
тип, конфигурация, капацитет
Лошата логистика и връзки между отделните зони за практикуване на ски
спорт ще се запазят
Липсата на ясно зониране за разпределение на скиорите по степен на
подготовка и липсата на обособен учебен плац и основно пространство за
прием на посетителите ще продължават да бъдат сериозни недостатъци на
зоната
Ще се запази недостатъчно обезопасяване на зони с повишен риск, вкл. На
лавиноопасни места
Ще се разчита на остаряла и недостатъчна като количество техника за
обработка на снежните полета
Смесването на потоците от посетители с различни интереси: пешеходци, ски
туристи, туристи със шейни и други средства за придвижване ще се запази

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ

ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ

Имайки предвид, изградената пътна, инженерна и специализирана инфраструктура в
обхвата на територията, предмет на устройствено планиране и факта, че не се засягат
резерватните зони и зоните с ограничена човешка намеса, следва че засегнати могат да се
окажат компонентите и факторите на околната среда само в границите на територията
предмет на планиране, характеристиките и съществуващото състояние на околната среда на
които, са описани по-горе.
5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО,

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛ. ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО

ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Почвена ерозия е налице и се очертава да бъде и сред основните екологични проблеми, които е
възможно да се задълбочат във връзка с реализирането на СПУП. Основната причина, която ще
се добави към съществуващите генетични причини, е унищожаването на дървесната
растителност, което ще допринесе за разширяване на водната ерозия - процес, засягащ целостта
на почвения профил и с нейното развитие се влошават естествените фактори на почвеното
плодородие. Засилването на ерозионните процеси ще доведе и до увеличаване на твърдия отток
в повърхностните води.
Експлоатацията на пистите - в периода на снеготопене, почвата е особено податлива на
вторично уплътняване поради високата и влажност. Това води до намаляване на почвената
порьозност и аерация, и до невъзможност през следващия вегетационен период на тези
участъци да се развие растителност (тревна растителност).
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Липсата на растителност е идеална предпоставка за развитие на почвената ерозия. Подобни
изменения се наблюдават и към настоящия момент. Развитие на водна ерозия в различна степен
е установена по продължение на писта "Витошко лале”.
Риск за земните недра може да се прояви при заустване на непречистени битови отпадъчни
води от различни обекти, което понастоящем е реално съществуваща възможност.
Съществуващите екологични проблеми произтичат и от обстоятелството, че приповърхностния
слой на подземно водно тяло BG1G00000N2038 и земните недра не са защитени от негативното
въздействие на основните източници на замърсяване, генерирани в процес на строителство и
експлоатация на съоръженията, а именно: битово-фекални води, гориво-смазочни материали от
автотранспорта и строителната механизация и пр.
Екологичен проблем може да се прояви поради неконтролируемо и непозволено изсичане на
дърва за огрев, проява на горски пожари, бране на билки, гъби и диви плодове.
Много голям екологичен проблем, имащ отношение към СПУП е ветровалното петно от 2001г.
в резултат на което се е стигнало до силно разпространение на смърчов корояд и от тук до
загиване на смърчови гори и необходимост от извършени и продължаващи сечи.

Аеро-фото снимка на ветровалното петно в резервата
Бистришко Бранище, източник:МОСВ

Ноември ”2008г.

75

СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Екологична оценка

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО

НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ

ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА СПУП НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ-ЗОНА АЛЕКО

6.1.1 ПО ЦЕЛЕВАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПЛАНА

Включените в Плана проектни решения са насочени към отстраняване на всички дефекти и
несъвършенства на съществуващата туристическа инфраструктура, транспортния достъп и
инженерно-техническото оборудване в обхвата на туристически център «Алеко».
Заявеният възприет критерий за преодоляване на несъвършенствата са европейските и световни
стандарти за различните видове спортове и туристически дейности. Едновременно с това,
проектните решения са насочени към минимизиране на антропогенната намеса в действително
съществуващите на територията на туристическия център защитени местообитания и видове. В
унисон с тази целева ориентация на СПУП е стесняването на обхвата на планираната територия
спрямо заложения в заданието, като е ликвидирано съществуващото навлизане на елементи на
ски инфраструктурата на територията на резерватите.
Целево изискване, с което е съобразено проектното решение, е разширяването на възможностите за целогодишно туристическо използване на зоната, като е създадена зона за летни атракции.
6.1.2 ПО ОБЩОТО ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

Важна характеристика на СПУП е въвеждането на височинно зониране при развитието на
инфраструктурата за зимни спортове. Определени са следните три зони, съобразени със специфичните атмосферни условия през зимата (ветрови режим, дни с мъгли, облачност):
 първа (ниска) зона –от 1520 м.н.в. до 1875 м.н.в.;
 втора (средна) зона –от 1750 м.н.в. до 2100 м.н.в.;
 трета (висока) зона –от 2000 м.н.в. до 2250 м.н.в.;
Тези зони осигуряват разпределение на скиорите по степен на подготовка и спортен интерес. Те
включват и специализирана подзона за учебни цели с обособени учебни плацове.
Друга вид зониране, който характеризира проектното решение, е формирането на зони според
интересите на посетителите - пешеходци, ски туристи, туристи със шейни и други средства за
придвижване, както и за практикуване на сноуборд и екстремни ски и насочването им към съответните зони от едно основно пространство за прием на посетители.
6.1.3 ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

Предвиденото със СПУП обновяване и развитие на туристическия ски център «Алеко» внася
следните изменения в разпределението на територията му по предназначението на отделните й
части:
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 делът на горските територии без антропогенна намеса намалява от 90,52 на 77,00 %.
Това намаление става основно за сметка на открити пространства и може да се проследи
подробно в раздела за развитието на инфраструктурата за зимни спортове;
 делът на земеделските земи не претърпява никакви промени;
 от скалните образувания намаление с 3,36 ха има при грохота от изграждането на ски
писти и съоръжения и туристически пътеки, а при скалите – с 0,50 ха от изграждането на ски
съоръжения и учебен плац;.
 водните площи би следвало да нараснат от «завиряването» на р. Янчевска за нуждите на
производството на изкуствен сняг, но точният размер на ново-създаваната водна площ ще може
да се определи на етапа на инвестиционното проектиране на хидротехническото съоръжение;
 териториите за ски спорт претърпяват най-съществено нарастване. При ски пистите за
алпийски дисциплини, пешеходни и ски трасета, трасета за моторни шейни и трасета за ски
бягане нарастването е от 48,78 на 147,21 ха, респ. нарастването на относителния им дял е от 4,29
на 16,09 %. При трасетата на лифтовете и останалите ски съоръжения увеличението е от 13,91
на 27,23 ха, съответно нарастването на относителния им дял е от 1,30 на 2,98 %;.
 по отношение на териториите за инфраструктури коридори няма данни за евентуалното
им нарастване от развитието на техническата инфраструктура;
 териториите за транспорт нарастват незначително, от 25,68 на 27,33 ха от предвиденото
подобряване на техническите параметри на съществуващите пътища и подобряване на условията за паркиране;.
 при урбанизираните територии – района на х. «Алеко» и единични обекти нарастването е
относително неголямо, тъй като не се предвижда изграждане на нови хотели и почивни станции,
а увеличението е от единични обслужващи туристите обекти, лифтови станции и обслужващи
сгради, помпени станции и трафопостове. Нарастването тук е от 2,57 на 3,22 ха или от 0,25 на
0,35 % от общата територия.
6.1.4 ПО ПОЕМНАТА СПОСОБНОСТ (ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА) НА ТЕРИТОРИЯТА

За зимния период СПУП предвижда капацитетът на инфраструктурата за ски спортове да достигне 8 738 скиори, разпределени както следва:
 6 348 ползващи пистите за алпийски дисциплини;
 581 обучаващи се на учебните плацове и
 1 809 ползващи туристическите пътеки, вкл. возещи се на моторни шейни и трасетата за
ски бягане.
За ползващите пистите за алпийски дисциплини и обучаващи се на учебните плацове 6 929
скиори това прави средно по 178,84 кв. м на скиор. Ако за ски пистите се приложи нормата,
определена с Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, наричана по-нататък Наредба №7, от 200 кв.м на скиор, общият
капацитет на инфраструктурата за ски спортове би възлизал на 8 005 скиори. Доколкото чуждестранният опит показва, че от посетителите на планината през зимата 70% практикуват различни ски спортове, може да се приеме, че туристическият и ски център «Алеко» ще може да
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приеме между 11 400 и 12 500 посетители едновременно. Ако това число се отнесе към цялата
територия на центъра от 914,65 ха, се получава едно средно натоварване на територията от 12,5
до 13,7 човека на ха.
Летен период - документацията на СПУП не предоставя никаква информация за предвиденото
натоварване на територията през летния период. Ако се приложи усреднен норматив, който се
абстрахира от конкретното съотношение между иглолистни гори, широколистни гори и открити
пространства (ливади и пасища, поляни) от 12 души на ха и се приеме, че всички посетители
остават в обхвата на територията на центъра, ще се получи един сумарен капацитет от около 7
640 души едновременни посетители в лятно време. Отсъствието на данни за количествените
параметри на природните обекти и останалата туристическа инфраструктура, която обслужва
посетителите не позволява да се прецени дали допустим и поемен капацитет са балансирани.
6.1.5 ПО ОБЩАТА КОНЦЕПЦИЯ

Концепцията за развитието на системата от различни категории ски писти, трасета за ски бягане, туристически ски пътеки и трасета за сноуборд и екстремни ски, заложена в СПУП е
изградена върху следните принципи:
 максимално използване на възможностите на територията при съобразяване на спецификата на отделните й части (релеф, микроклимат, растителност и равномерно разпределение на
туристическият поток;
 стриктно разграничаване на елементите по сложност и по интерес на посетителите с
обособяване на висока, средна и ниска зона с цел ползуване при различни климатични условия,
при което е постигнато възможното най-добро за реалните условия съотношение между
«черни», «червени», «сини» и «зелени» писти ;
 ясни връзки между елементите, позволяващи лесен и удобен трансфер на скиори между
зоните и достъп до обслужващите обекти;
 строго спазване на нормативните изисквания, вкл. международните по отношение на
техническите параметри на пистите, плацовете и трасетата;
 осигуряване на максималната възможна безопасност за ползвателите, предпазване от
скрити рискове, както и възможност за по-добра обработка на пистите.
6.1.6 ПО КОЛИЧЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ПИСТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА АЛПИЙСКИ

ДИСЦИПЛИНИ

СПУП предвижда следното развитие на ски пистите за алпийски дисциплини, включващо и
формирането на «Фънпарк» - трасета за сноуборд и екстремни ски (довеждащите лифтове се
третират при транспортната достъпност):
 общо нарастване на дължината им от 11434,14 на 18414,73 м., общо нарастване на
площта им от 34,30 на 82,07 ха и съответно нарастване на капацитета им от 1735 на 5100 скиора
при ефективна площ от 180,53 кв.м на скиор;
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 реконструкция на 8 съществуващи писти, с/без увеличение на дължината с обща дължина от 9386,54. м, площ от 46,94 ха и капацитет от 2684 скиора;
 изграждане на 6 нови писти с обща дължина от 9028,19 м, площ от 35,13 ха и капацитет
от 2416 скиора;
 съществуващи писти без промяна с обща дължина от 4651,43 м, площ от 23,25 ха и
капацитет от 1248 скиора.
6.1.7 ПО РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПИСТИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Създаден е изявен самостоятелен учебен център и отделянето на обучението на три степени.
Учебните писти са изцяло новоизградени. Предвижда се да разполагат с 12 трасета с обща
дължина от 2461,15 м., площ от 8,60 ха и капацитет от 581 скиори.
6.1.8 ПО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СКИ ПЪТЕКИ И ТРАСЕТА ЗА СКИ БЯГАНЕ

СПУП предвижда съществено развитие туристическите ски пътеки и трасета за моторни шейни
и трасета за ски бягане с възможности за лятно ползване на значителна част от тях през лятото
за атракции и каране на бъгита. Общата им дължина се предвижда да нарасне от 9209,00 м. на
22571,21 м. при съответно нарастване на площта им от 4,16 на 24,52 ха и увеличаване на
капацитета им от 291 на 1809 ползватели.
6.1.9 ПО РАЗВИТИЕ НА СКИ СЪОРЪЖЕНИЯТА (ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ)

Въжени линии, вкл. влекове
СПУП предвижда съществено усъвършенстване и значително развитие на мрежата от ски съоръжения – въжени линии, с което са постигнати:
 възможност за разсредоточаване на потока от приходящи туристи;
 обвързване на съоръженията в единна система за логистика и управление, вкл. обвързването им по вид и капацитет в зоните на смяна;
 обособяване на три височинни зони за обслужване на снежните полета при различни
климатични условия.
Като правило, всички съществуващи съоръжения претърпяват реконструкция, а немалка
част и преобразуване от един тип в друг с частично изменение на трасетата на отделните
им секции. Седалковите въжени линии като правило се преоборудват от лифтове с фиксирани
седалки в такива с откачащи се седалки.
Според проектното решение общата дължина на съоръженията нараства от 17262,28 м. на
21104,71 м., площта на заеманата от тях територия се увеличава от 13,91 на 27,23 ха, а
сумарният им превозен капацитет по всички направления скача от 11 400 ч/час на 27 200 ч/час
Съоръжения за изкуствен сняг
Разработена е единна система за технологично заснежаване до кота 2100 м.н.в., която ще
функционира с естествена вода без примеси на химикали. За осигуряване на необходимото
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водно количество от порядъка на 65000 – 70000 м. куб. е предвидено ново водохващане, като за
изграждането на хидротехническото съоръжение е избрано дерето под финалната зона на писта
„Витошко лале” по поречието на р. „Янчовска”, след локалното водохващане за обектите в зона
„Алеко”.
6.1.10 ПО УСТРОЙСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА

ТУРИЗЪМ

Стратегическите документи за регионално развитие, доколкото в целите и мерките си визират
туристическия и ски център «Алеко», наред с изискванията за модернизирането му, до степен да
позволява «провеждането на европейски, световни и олимпийски състезания», предвиждат
насочване на усилията и към развитието на алтернативни форми на туризъм. В това отношение
Плана за управление на ПП конкретизира насоките, като ги свързва с развитие на
специализирани туристически маршрути – ботанически, орнитологически, за хора с
увреждания, за велотуризъм, маунтийн-байк, езда и др.
В СПУП това направление на развитие на туризма не е намерило подобаващо място и се ограничава единствено до определяне на зона за летни атракции, чието конкретно съдържание не е
изяснено. Ако се съди по снимките към чертежите, става дума атракции от типа на «лунапарк».
Трябва да се отбележи, че игнорирането на тази задача – за развитие на алтернативни форми на
туризъм, поставена с Плана за управление следва да се оцени като слабост на СПУП.
6.1.11 ПО РАЗВИТИЕТО НА ЗОНАТА И ДИСПЕРСНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖ-

ВАНЕ

Категорична постановка на СПУП е в обхвата на планираната територия да не се изгражда нова
леглова база. Допуска се единствено реконструкция на съществуващите хотели, почивни
станции и хижи. Тази позиция на Плана е илюстрирана конкретно на детайлни планове в
мащаб 1:2000 за м. «Алеко» и м. финална къща на писта «Витошко лале».
За да се минимизира намесата в средата с изграждането на необходимите допълнителни обслужващи обекти, СПУП предвижда общественото обслужване да се реши на три нива:
 първо ниво, включващо търговски обекти и заведения за обществено хранене, здравни
обекти (ПСС, медицински пунктове за спешна помощ) и съобщения (пощенска станция). Като
правило тези обекти ще бъдат изграждани в комбинация със началните станции сградите на
лифтовите за достъп до зоната, а някои с междинните и крайни станции;
 второ ниво, ограничаващо се със стационарни обекти – подкрепителни пунктове кафе и
чай. Това са единични обекти на възлови места около местата за паркиране и учебните плацове.
Начините на разполагане на тези обекти са илюстрирани конкретно на подробния план в
м 1:2000 за м. «Алеко»;
 третото ниво се формира от преместваеми обекти на възлови места във високата зона.
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Както е отбелязано в раздела за предназначението на отделните видове територии (7.12.1.3),
благодарение на този подход на проектното решение нарастването на урбанизираната територия
е минимално – от 2,57 на 3,22 ха, вкл. за нуждите на трафопостовете и пречиствателните
съоръжения.
6.1.12 ПО ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗОНАТА

Предвижданията на СПУП се отнасят до усъвършенстване на транспортния достъп до туристическата и ски-зона «Алеко».
По отношение на довеждащите въжени линии предвижданията са:
- За лифта от кв. Драгалевци:
o промяна на типа на съоръжението от седалков лифт в кабинков - 8 MGD ;
o запазване на трасето с промяна на сервитута му съобразено с типа на предвиденото ново съоръжение;
o изместване на началната му станция в центъра на кв. Драгалевци;
o удължаване на трасето на втората секция до м. „Капакливец” с крайна станция в
подножието на „Стената”;
- За лифта от кв. Симеоново:
o реконструкция на Симеоновския кабинков лифт- 8 MGD;
o запазване на трасето, прочистване и обезопасяване на сервитута му от падащи
дървета;
o скъсяване на трасето му, като крайната му станция се измести до финалната зона
на писта „Витошко лале”;
o промяна на вида на съоръжението за последната секция до х. Алеко и удължаване
на трасето до подножието на „Стената”;
o осигуряване на вертикална връзка от крайната станция с площадката на началната станция на лифт „Академика”.
Ефектът от тези промени се изразява в увеличаване на ефективния достъп с удължаването на
лифта от кв. Драгалевци, разпределяне на входящия поток на три части и от тук по-равномерно
натоварване на територията, съществено увеличаване на превозния капацитет.
По отношение на автомобилния достъп СПУП не предлага промени във вътрешно парковите
пътища, освен рехабилитация на пътната настилка, отводняването и знаковото стопанство на
основния довеждащ път от кв. Драгалевци до хижа Алеко с разклоненията му до финала на
писта „Витошко лале” и почивната станция на Министерството на земеделието и храните.
Препоръчва се тези мероприятия да се реализират като първи етап, независимо от процедирането на СПУП.
Предвижда се подобряване на условията за паркиране, като броят на местата за паркиране се
увеличава, което се постига с устройство на няколко нови паркинга вкл. и един покрит на
прехода от кабинковата въжена линия от Симеоново към седалковия лифт «Романски». Новите
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паркинги се разполагат в зоните на изходните точки за пешеходен и ски туризъм.
Рехабилитацията на съществуващите паркинги и устройството на новите е предвидено на места
и по начин, които не нарушават природната среда.
Рационализирането на автомобилния достъп до планираната територия се постига с ангажирането допълнително на само на 1,65 ха площ.
6.1.12 ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабдяване и канализация – поради това, че СПУП не предвижда изграждане на
допълнителна леглова база, е преценено, че осигурените понастоящем водни количества ще
задоволят и нуждите на новоразкриваните обекти за хранене и подкрепителни пунктове. Ново
водохващане се предвижда само за осигуряване на системата за технологичен сняг.
За съществуващите и ново предвидени единични обекти, които не са включени в груповата
пречиствателна станция за отпадъчни води, както и за съществуващата сграда на „Финална
къща” на писта „Витошко лале”, СПУП предвижда да се изградят локални пречиствателни станции със зауствания по предписание на компетентните органи от „Басейнова дирекция”.
Електроснабдяване - за да се отговори на значително повишената консумация на електрическа
енергия от нови обекти и особено от новите лифтови съоръжения СПУП предлага изграждането
на нов пръстен с кабелни линии 110 кв. успоредно на оста на съществуващите „Симеоновски” и
„Драгалевски” лифтове и обвързването им в пръстен от подстанция „Симеоново”. Предвидени
са и седем нови трафопостове, които ще бъдат устройвани в комбинация с крайните станции на
кабинковите съоръжение и някои от седалковите лифтове.
Телефонизация- СПУП предвижда за нуждите на обслужването на операторните станции на
лифтовете да се изгради оптична кабелна мрежа също по оста на предвидените нови
съоръжения. Техническите й параметри и ще бъдат уточнени с техническите проекти за самите
съоръжения.
6.2 ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Целите на опазването на околната среда са формулирани от Национална стратегия за околна
среда и Национален план за действие период 2005-2014г. Съгласно раздел III от стратегията,
дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на околната среда е ..”Подобряване на
качеството на живот на населението в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна
среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на
околната среда”.
На основата на извършения анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите, в
стратегията са формулирани 6 национални цели, които отразяват тенденциите и изискванията
в международен аспект.
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В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на СПУП на туристическа и ски-зона
Алеко, които съдействат за постигане на националните стратегически цели за опазване на
околната среда.
Приоритети и мерки на СПУП, които съдействат за постигане на националните цели по ООС
Национална цел
1. Осигуряване на достатъчно качество и
количество вода за всякакви цели

Таблица №25

Приоритети и мерки на СПУП, които съдействат
за постигане на националните цели

Доколкото Планът не предвижда в обхвата на частта
вододайната зона на река Боянска, която попада в
планираната територия да се извършват забранени за
пояс «В» дейности, той трябва да се оценява като
съответстващ на тази цел. Благоприятно в тази посока
действат и решенията за цялостно пречистване на

отпадъчните води от всички обекти на туристическата
инфраструктура, разположени на територията на
туристическа и ски зона «Алеко»

2. Достигане и поддържане на високо
качество на околната среда
3. Опазване на природното наследство

Високо качество на околната среда ще се постигне ако
туристическата зона бъде планирана, изградена и
поддържана съобразно съответните норми и изисквания

Максимално запазване на естествените характеристики
на природната среда чрез прилагане на параметри,
отговарящи на спецификата на територията, избраната за
нея функция и респектиране на действащите наредби за
тази част от територията вкл. Наредбата за оценка на
съвместимостта на местоположението с Натура 2000
Провеждане на трасетата на ски-пистите и въжените
линии с отчитане на резултатите от подробни
проучвания на терена, ландшафта, фитоценозите и
местообитанията, както и минимизираното изсичане на
горска растителност и на цялата устройвана площ
представляват щадящо природната среда устройствено

решение
4. Интегриране на екологичната политика в
политиката на развитие на икономическите
сектори
5. Осигуряване на ефективно управление на
околната среда

Изразява се в декларираното намерение на общинското
ръководство да разглежда СПУП като част от
общинската програма за развитие на общината

Само по себе си планомерното устройство на
територията е благоприятна предпоставка за ефективно
управление на околната среда;

Поради липса в СПУП на Правила и нормативи за прилагането му, не може да се прецени, какво отношение
има той към тази цел
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6. Изпълнение на ангажиментите на
България за разрешаване на глобалните
екологични проблеми

Планът няма отношение към тази проблематика

7. ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са
непосредствено свързани с целите на СПУП на туристическа и ски-зона Алеко и подхода към
проблемите на околната среда, заложени в плана. Основополагащата цел на проекта е да
планира и осигури оптимални устройствени условия за изграждане на съвременна,
респектираща природните компоненти среда за летен и зимен отдих, спорт и туризъм.
Всички оценки на възможните значителни въздействия се извършват по компоненти и фактори
на околната среда, на база предложените в проекта градоустройствени параметри. Съгласно
изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно “Оценката на последиците от някои планове и
програми върху околната среда”, възможното въздействие върху компонентите на околната
среда се определя по отношение на:
 вероятност, продължителност, честота и обратимост на последиците;
 кумулативно естество на последиците;
 рискове за човешкото здраве и околната среда;
 величина и пространствен обхват на последиците;
 стойност и уязвимост на пространството, което вероятно ще бъде засегнато вследствие
на особени естествени характеристики, превишени екологични стандарти за качество или
пределни стойности, интензивно земеползване, последици върху пространства или пейзажи,
които имат национален, общностен или международен статут на защита.
7.1 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

С изграждането на туристическа и ски-зона Алеко се очаква нарастване на туристическия поток,
респективно увеличаване натоварването на околната среда. Реализацията на инвестиционното
предложение е свързано с два основни етапа – период на строителство и период на
експлоатация, при които вероятностите за въздействие върху атмосферния въздух са с различен
произход.

В периода на строителство на предвидените по плана обекти, атмосферния въздух се
натоварва с нетоксична прах и в по-малка степен с отпадъчни газове от работата на
строителните машини. Прахът се отлага обикновено на няколко метра от източника, като
дребните фракции се разнасят от въздушните течения и се разсейват. По съществен източник на
респирабилни частици са дизеловите двигатели на строителните машини и транспортната
техника. Не се очаква те да предизвикат съществено замърсяване на въздуха, най-вече поради
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наличието на разнообразен ветрови пренос, който като правило е мощен самоочистващ фактор
на околната среда.
В периода на експлоатация, единствен източник на въздействие върху атмосферния въздух ще
бъдат моторните превозни средства, посещаващи и обслужващи територията. Емисиите от
транспортните средства са свързани с работата на двигателите при потегляне, движение и
спиране и се отнасят към групата на нерегламентираните.
Предвид функционалното предназначение на обекта-зона за спорт, отдих и туризъм следва да се
предположи, че замърсяването на атмосферния въздух от транспортни средства ще бъде
незначително, базирано на ограничените скорости на движение, достатъчен брой места за
паркиране и гариране и най-вече подчертаната териториална диференциация и отдалеченост на
местата за основен достъп и настаняване до същинската туристическа зона. Предложението на
плана за концентриране на автомобилният достъп и обслужването да се съсредоточат в ниската
част на зоната и в традиционни ядра се оценява като подчертано положително решение по
отношение опазването на въздуха от замърсяване.
Въздействията върху качествата на атмосферния въздух по време на реализацията и
експлоатацията на туристическата и ски-зона се определят както следва:
 вероятност – ниска до съществена по време на строителството и ниска до много ниска
по време на експлоатацията на обектите, обусловено от пулсиращият характер на ползване на
зоната;
 продължителност – ограничена по време на строителството, епизодична – при
експлоатацията, обусловено от достъпа на МПС до зоната;


честота – ниска;

 обратимост – последствията от замърсяването на въздуха са обратими, т.к.
замърсяването се оценява като допустимо, без производствен характер, а условията за
разсейването им–подходящи;
 кумулативност – не се очаква, в предвижданията на проекта няма източници на вредни
емисии;
 рискове за здравето на хората – възможни, ако не се спазва технологичната
дисциплина по време на строителството на обектите, по време на експлоатацията няма
основания да се очаква проява на рискове за човешкото здраве;


пространствен обхват – ограничен;

 стойност и уязвимост на пространството – касае се за територия с активно, но
пространствено неравномерно натоварване с хора и превозни средства; предвижда се плановост
и равномерност в натоварването, при което не се очаква превишаване на нормите за качества на
въздушния басейн.
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Обобщено, предвижданията на СПУП на туристическа и ски-зона Алеко не съдържат
предпоставки за устойчиво влошаване качествата на въздушния басейн в разглежданата
територия.
7.2 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Съгласно предвижданията на СПУП в туристическа и ски-зона “Алеко” ще се реконструират,
модернизират и изградят ски-писти и съоръжения към тях, обекти за обслужване,
хидротехническо съоръжение /ХТС/ за осигуряване на вода за предвидената система за
технологичен сняг чрез ново водохващане. Като място за локализиране на ХТС е избрано дерето
под финалната зона на писта „Витошко лале” по поречието на р. „Янчовска”, след локалното
водохващане за обектите в зона „Алеко”. Релефът в този участък позволява лесно да бъде
осигурено необходимото количество вода за заснежаване, която по предварителни разчети
възлиза на 65000 – 70000 м. куб. За подаване на необходимата вода ще се изгради помпена
станция (ПС). Изграждането на бента трябва да позволява изтичане в реката на необходимия
екологичен минимум. Водочерпенето ще бъде съобразно с посоченото в Разрешителното за
водоползване. Водовземането ще се осъществява само през зимата, по време на ски-сезона и
при недостатъчна снежна покривка. При протичане след бента на необходимия екологичен
минимум негативно влияние върху реката не се очаква.
Част от капацитета на системата за технологично заснежаване ще се използва за водоснабдяване
на новите преместваеми обекти тип “Чайна”. За целта се налага физикохимичен анализ на водни
проби с оглед доказване пригодността на водата за питейно-битово водоснабдяване. При
необходимост да се предвиди подходящо пречистване, най-малко обеззаразяване на водите.
Водопотреблението да бъде обвързано с разрешително за водоползване.
При наличие на скиори и туристи на обектите за обслужване ще се формират битови отпадъчни
води. Преди заустването им във водоприемниците, отпадъчните води следва да се пречистят в
локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ). На основание чл.46, ал.4 от
Закона за водите и чл.8 от Наредба № 10 от 03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води във водни обекти при Qмакс.дн.< 10 м3/дн и Nекв. < 50 ЕЖ. се допуска
заустване извън регулация на отпадъчни води, преминали през т.н. “първично пречистване”. По
смисъла на т.30 от $1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти, “първично пречистване” означава пречистване на битовите
отпадъчни води чрез физични и/или химични процеси, включващи редукция на неразтворените
вещества най-малко с 50 % и на БПК5 най-малко с 20 %.
При Qмакс.дн.> 10 м3/дн и Nекв. > 50 ЕЖ ще се проектират и изградят пречиствателни станции за
отпадъчни води, които следва да включват:
 механично пречистване за отстраняване на грубите плаващи и утаими вещества в
отпадъчните води;
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 биологично пречистване за разграждане на биологичната замърсеност с едновременно
стабилизиране на утайките;
 допречистване при необходимост;
 възможност за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води.
Показателите на изход ЛПСОВ ще бъдат в зависимост от категорията на водоприемника и
условията на Разрешителното за заустване. При постигане на необходимата степен на
пречистване на отпадъчните води, негативно влияние върху повърхностно течащите води не се
очаква. След мястото на заустване оттокът в реката ще се увеличи с количеството на
заустваните отпадъчни води.
Локалните пречиствателни станции за отпадъчни води ще са най-натоварени през зимата и
лятото. Ще има дъждовни месеци през пролетта и есента, когато няма да има туристи,
респективно отпадъчните води ще се свеждат до минимум, близък до нулата.
На настоящия етап на проектиране се предвижда изграждането на 5 бр. ЛПСОВ към обектите за
обслужване при::
 крайна станция на лифт “Симеоново – Лале” и начална станция на лифт “Лале 1 и 2” и
лифт “Лале – учебен плац”; ЛПСОВ ще работи целогодишно;
 в близост до междинна станция на лифт “Лале 1 и 2”; ЛПСОВ ще работи целогодишно;
 на крайна станция на влек “Черни връх”; ЛПСОВ ще работи сезонно;
 на крайна станция на лифт “Алеко – Малък Резен”; ЛПСОВ ще работи целогодишно;
 по средата на лифт “Алеко – Малък Резен”; ЛПСОВ ще работи целогодишно.
На станциите към ски-съоръженията, на които не може да се осигури водоснабдяване, ще се
доставя минерална вода в бутилки и ще се монтират химически тоалетни.
При изграждането на ски-съоръженията ще се пресичат разположените по трасето дерета. При
запазване целостта на речното легло – да не се намалява напречното сечение на реката и да не се
изграждат подпорни стълбове в речното корито – водите в реките ще текат безпрепятствено и
оттокът ще остава ненарушен.
СПУП предвижда изграждане на нова начална станция на кабинков лифт в центъра на
кв.Драгалевци. Водоснабдяването на обслужващата сграда ще се изпълни от градския
водопровод, а формираните отпадъчни води ще заустят в градската канализационна мрежа.
В разглежданата територия има два резервоара за питейни води. При спазване на условията за
ненавлизане в СОЗ на резервоарите негативно въздействие не се очаква.
Обобщено, въздействията върху водите се определят, както следва:
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 вероятност – ниска до средна по време на строителството и ниска по време на
експлоатацията на обектите, ако се прилагат всички необходими мерки за недопускане на
течове на отпадъчни води в околното пространство;

 продължителност – ограничена по време на строителството, постоянна – при
експлоатацията;


честота – променлива;



обратимост – последствията са обратими;

 кумулативност – съществува слаба вероятност от наслагване на неблагоприятни
въздействия в резултат от недобре извършена реконструкция на мрежи;
 рискове за здравето на хората – възможни, ако не се спазва технологичната
дисциплина по време на строителството на обектите, по време на експлоатацията няма
основания да се очаква проява на рискове за човешкото здраве;


пространствен обхват – ограничен;

 стойност и уязвимост на пространството – предложените решения ще сведат до
минимум риска от замърсяване с непречистени отпадъчни води.
7.3 ЗЕМИ И ПОЧВИ

В СПУП на „Туристическа и Ски зона „Алеко”” се предвижда изграждането на нови ски писти,
трасета за ски бягане, лифтове, ски влекове, туристически пътеки и др.
В следващите таблици са дадени обобщени данни както за съществуващите ски писти и
съоръжения, така и за предвидените нови.
N
1
2
3

Характеристика на съществуващи ски писти
Таблица №26
Наименование
Дължина Денивелация Ср. Наклон Площ ха
–м
–м
%
Съществуващите ски писти
11434.14
от 22 до 378 13.29 – 30.67
34.30
Туристически пътеки и трасета за ски бягане
9209
от 20 до 240
0.39 – 9.91
4.16
Съществуващи ски съоръжения
17262.28 от 131 до 650 10.86 – 34.0
13.91

N
Ски писти

1

N
1
2

Характеристика на съществуващи ски писти включени в СПУП
Таблица №27
Наименование
Дължина Денивелация Ср.наклон
Площ ха
–м
–м
%
4651.43
от 87 до 465 12.92 – 44.17 23.25

Писти алпийски дисциплини – съществуваща реконструкция
Таблица №28
Наименование
Дължина Денивелация Ср. наклон Площ ха
-м
-м
%
Ски писти
8218.78
от 81 до 350 10.67 - 33.06
35.06
Ски писти - реконструкция и ново трасе
1167.76
199
17.04
5.84
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N
1

N
1
2

N
1
2
3
4
5

N
1
2
3
4
5

Характеристика на новите ски съоръжения
Таблица №29
Наименование
Дължина Денивелация Ср. Наклон Площ ха
–м
–м
%
Ски съоръжения
21104.71
от 3 до 1090 1.85 – 39.55
27.23
Нови ски писти и учебни писти
Таблица №30
Дължина Денивелация Ср. Наклон Площ ха
–м
–м
%
Писти алпийски дисциплини – ново трасе
8481.91 от 143 до 542 17.36 – 37.35 42.4
Учебни писти – ново трасе
2461.15
от 5 до 45 3.34 – 24.21
8.60
Наименование

Туристически пътеки и трасета за ски бягане
Таблица №31
Наименование
Дължина Денивелация Ср. Наклон Площ ха
–м
–м
%
Туристически пътеки – същ. Трасета
2410.31
240
9.96
3.62
Туристически пътеки
6714.18
от 20 до 590 7.18 – 24.29
10.07
Тур.пътеки, трасета моторни шейни, бъгита
3458.19
от 50 до 80 2.82 – 11.35
5.19
Тур.пътеки лятно ползуване, атракции
1141.32
15 до 28
3.77
0.34
Тур.пътеки – същ. Трасета за ски бягане
6788.08
от 20 до 55
1.23 – 2.25
4.07
Общо: 20512.08
23.29
Капацитет – брой
Дължина м
Съществуващи ски писти
5197.71
Писти алпийски дисциплини
17868.45
Учебни писти
2461.15
Туристически пътеки и трасета за ски бягане
20512.08
Лифтове и влекове- общо
Наименование

Площ ха
1412
89.34
8.60
1579

Таблица №32
Капацитетброй
2598
4936
581
2329
38700

В предварителния проект на СПУП за заложени следните ширини на отделните трасета:
 ски-писти с ширина 50.0 м: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, и 18;
 ски-писти с ширина 35.0 м: №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29;
 кабинков лифт - ширина на трасето 15.0 м: №№ 1, 3;
 седалков лифт - ширина на трасето 12.0 м: №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 12;
 влек –ширина на трасето 9.0 м: №№ 5 и 18;
 влек –ширина на трасето 6.0 м: №№ 12, 13, 14, 15, 16;
 възприети осреднени параметри на съоръженията - кабинков лифт: долна, междинна и
горна станции – средно по 50,0 м², разстояние между стълбовете – 150.0 м, площ на фундамент
за стълб -16 м²; седалков лифт: долна и горна станции – средно по 40,0 м², разстояние между
стълбовете – 120.0 м, площ на фундамент за стълб -12 м²;влек: долна и горна станции – средно
по 20,0 м², разстояние между стълбовете – 60.0 м, площ на фундамент за стълб -9 м²;
От трите лифта за достъп до ПП Витоша, само Драгалевският и Симеоновския попадат в
предвижданията на СПУП и подлежат на:
 за Драгалевският лифт се предвижда :
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- запазване на трасето с промяна на сервитута му съобразено с типа на предвиденото
ново съоръжение;
- удължаване на трасето на втората секция до м. „Капакливец” с крайна станция в
подножието на „Стената”
 за Симеоновския лифт се предвижда:
- запазване на трасето, прочистване и обезопасяване на сервитута му от падащи дървета;
- скъсяване на трасето му, като крайната му станция се измести до финалната зона на п.
„Витошко лале”
- удължаване на трасето до подножието на „Стената”
В района на х.”Алеко” има две седалкови въжени линии, предвижданията за които според
СПУП са:
 “Романски-вр.Малък Резен”,за който се предвижда:
- запазване на трасето и обезопасяване на сервитута му съобразено с типа на
предвиденото ново съоръжение;
- изместване на крайната му станция над сегашната междинна станция;
- удължаване на първата секция;
- създаване на нова втора секция по трасето на съществуващия ски влек, които се
предвижда да отпадне;
- продължаване на трасето на втората секция до ръба на „Стената” на кота 2059 м.н.в.
Три-седалкова въжена линия “Академика”, за които се предвижда:
- повдигане нивото на началната станция на кота 1525 м.
- изграждане на „паркинг” за седалки на второ ниво под котата на качване на
съоръжението в очертанията на предвидения покрит паркинг гараж


За съществуващите влекове се предлага:
- подмяна на съществуващия влек на „Черновръшкото плато” и промяна на трасето му;
- изграждане на два нови влека в района на „Черновръшкото плато” и увеличаване на
капацитета на обслужваните скиори в най-високата част на зоната
- изграждане на система от влекове за обучение на начинаещи с три нива на подготовка в
района на „Платото” м. „Капакливец”
Общите намеси по видове територии и обекти са както следва:
1. Нови ски писти
- 14,40 ха гори
- 27,14 ха планински поляни и пасища, грохот и скали.
2. Реконструкция на съществуващи ски писти
- 0,9 ха гори
- 13,46 ха планински пасища и грохот.
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Съоръжения
1. Нови съоръжения
- 0,45 ха гори
- 5,45 ха планински пасища и дерета.
2. Реконструкцията на съществуващите съоръжения
- 0,88 ха гори
- 1,18 ха планински пасища, грохот и скали.
Учебните писти /нови трасета
- 0,63 ха гори
- 8,41 ха високопланински пасища и скали.
Реконструкцията на туристическите пътеки и трасетата за ски бягане
- 4.18 ха гори
- 4,47 ха планински пасища, поляни и грохот.
Новите туристически пътеки за лятно ползване и атракции
- 0,31 ха. планински пасища
При реализацията на СПУП на „Туристическа и Ски зона „Алеко””, ще се засегнат общо 26,20
ха гори и 60,42 ха планински поляни и пасища, скали и грохот, от които пасища - 50.16 ха
(86%); поляни - 6.83 ха (11.3%); грохот - 3.22 ха (5.3%); дерета - 0.21 ха (0.4%.
Посочените елементи на туристическата инфраструктура ще породят някои екологични
проблеми върху почвите, които могат да бъдат преодолени с подходящи мероприятия,
предвидени в плана.
Основният проблем е водната ерозия, проявяваща се във всичките й разновидности: площна,
струйчесто-браздова и ровинна. Природните фактори, които обуславят ерозията са: почвени
(дисперсност, свързаност на механичните елементи и водоустойчивост на структурните
агрегати), геоморфоложки (макро- и микрорелеф, наклон, дължина, форма и експозиция на
склоновете), климатични (валежи, вятър, температура на въздуха), биологични (вид на
растителността, степен и плътност на залесеност/затревеност, мощност и обем на кореновата
система).
Антропогенният фактор, а именно стопанското и рекреационното ползване на тези терени,
оказва пряко или косвено негативно въздействие върху природните фактори и по този начин
създава условия за ускоряване развитието на ерозионните процеси. Всяко механично
въздействие ще се отрази неблагоприятно върху структурата на почвата в повърхностния
хоризонт. Всички почви на територията на СПУП са податливи на ерозия, но в най- висока
степен това е валидно за метаморфните - по-ниско съдържание на хумус, с по-неблагоприятен
състав спрямо останалите почвени различия. Тъй като плътността на растителната покривка има
определящо значение за формирането на повърхностния воден отток, както и за
стабилизирането на почвените структурни агрегати, е задължително състоянието на почвата
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и растителността да се разглеждат в комплекс. Отстраняването на дървесната и тревната
растителност, както и нарушенията в кореновата система ще ускорят в значителна степен
процеса на ерозиране на почвата.
Схемата на ски пистите, ски влековете към тях и въжените линии е разработена в един вариант
на СПУП. Разликите в параметрите (ширина, наклон, площ, местоположение) на ски пистите и
свързаните с тях просеки за въжени линии, ски влекове, електропроводи са важни за
нарушенията, които ще настъпят при почвите.
Общата площ на новите ски писти (алпийски дисциплини и учебни писти) и ски съоръжения
възлиза на 78.23 ха. Средната ширина на пистите варира от 35 до 50 m, а наклонът им от 17.36
до 37.35% за алпийски дисциплини и от 3.34 - 24.21% за учебни писти, т.е. достатъчно голям, за
да създава предпоставки за значително ускоряване на оттичането на повърхностните води по
трасето им и по просеките на въжените линии. При високите стойности на наклоните,
потенциалната опасност от засилване на ерозионните процеси е твърде голяма, въпреки факта,
че голяма част от пистите преминават през планински поляни, където няма да се изсича
растителност.
Според предвижданията на плана, площите, които ще „поемат” специализираната
инфраструктура възлизат общо на 86.62 хa -26,20 ха гори и 60,42 ха планински поляни и
пасища, скали. Априорно, това са земи, които се нуждаят от постоянен контрол и поддържане с
цел недопускане неблагоприятното влияние на ерозионните процеси върху тях.
Очакваните въздействия върху земите и почвите се систематизират, както следва:
- По време на изграждането
Ски писти
При подготовката и реализацията на просеките за новите писти и въжените линии, както и
разширяването на съществуващите туристически пътеки ще се наложи премахване на
дървесната растителност, като ще бъде нарушена целостта на структурните агрегати върху
значителна част от площта на пистите.
При оформяне на релефа на пистите, върху част от тях ще се използва естествения релеф на
терена, допълнителни нарушения на строежа на почвата няма да се получат, но ще има и места,
където естествените релефни форми трябва да се коригират чрез планировъчни работи с цел
създаване на подходящ релеф за пързаляне. На тези места нарушенията в строежа на почвата ще
бъдат отрицателни от гледна точка на противоерозионна устойчивост. Вероятно ще се разкъса
кореновата система на тревната и ливадната растителност, на която главно се дължи
стабилизирането на структурните агрегати. Изваждането на по-големите камъни и корените на
отсечените дървета при планировъчни работи допълнително ще се отразят на устойчивостта на
почвата по склона.
Оголването на склона в просеките от дървесната растителност ще допринесе за
съсредоточаването на по-мощен повърхностен воден отток по време на по-интензивни дъждове.
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Освен при интензивни дъждове, почвата ще е най-застрашена от ерозиране и в периодите на
интензивно снеготопене. Тя ще е в състояние на пълно водонасищане, при което почвените
частици се дезинтегрират най-лесно и става възможно тяхното пренасяне.
Известно забавяне в скоростта на движение на водата може да окаже вълнообразният характер
на релефа в някои участъци и наличната растителност върху пистите, чрез кореновата и
надземната си маса.
Съоръжения
При извършване на изкопните работи за фундаментите на съоръженията, ел.стълбове, станции,
основният проблем е свързан с нарушенията в строежа на профила, обстоятелство, което
обуславя развитието на водната ерозия.
В резултат на движението на строителната техника в зоната на строителните работи ще се
получи утъпкване и унищожаване на растителността в нея, която главно играе стабилизираща
роля за почвената структура. При депонирането на изкопаните земни маси по време на
строителството също ще се унищожи тревната растителност, поради затрупване, макар и
краткосрочно.
Възможно е строителни и битови отпадъци да замърсят района около строежите. Възможно е да
се появи замърсяване под формата на петна върху почвата от изтичане на нефтопродукти от
неизправна строителната механизация. В плана се предвиждат нови туристически пътеки, при
изграждането на които съществуват предпоставки за развитие на ерозионни процеси.
По време на експлоатация
При значително намаляване на дебелината на снежната покривка, в края на ски сезона в местата
с мезоповишения е възможно да се смачка и унищожи тревната покривка и да се получат
изравяния на почвата, последвани от ерозиране.
По територията на пистите и встрани от тях е възможно замърсяване с твърди битови отпадъци.
Движението на много хора около обслужващите пунктове в безснежните сезони ще подложи
тревната покривка в някои сектори на усилено утъпкване. През летния сезон ще се прокарат
нови туристически пътеки за кратки разходки и пикници, преминаващи през горските и
тревните екосистеми. Увеличаването на ширината на пътеките и на тяхната дълбочина ще
доведе до разкриване на места на корените на съседните дървета.
Увеличаването на туристопотока и локализиране на „места за пикник, почивка, палене на огън”
до известна степен крие риска от рекреационен и строителен натиск върху територията в
дългосрочен аспект. Съсредоточаването на финалите на повечето новопредвидени писти и
пресичането им с туристическите пътеки крие риск от конфликт между осъществяването на
двете основни функции рекреация и активен спорт.
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Обобщено, въздействията върху земите и почвите се определят, както следва:
 вероятност – ниска до съществена по време на строителството и ниска по време на
експлоатацията на обектите, ако се прилагат всички необходими мерки за недопускане на
нарушаване на почвите и проява на ерозия;
 продължителност – ограничена по време на строителството, постоянна – при
експлоатацията;


честота – променлива;

 обратимост – последствията от въздействията върху почвите са необратими, когато са
застроени с трайни материални активи и обратими, в случаите на писти и туристически пътеки;
 кумулативност – съществува слаба вероятност от наслагване на неблагоприятни
въздействия върху нарушени вече почви, каквито са тези, подложени на ерозия;
 рискове за здравето на хората – възможни, ако не се спазва технологичната
дисциплина по време на строителството на обектите, по време на експлоатацията няма
основания да се очаква проява на рискове за човешкото здраве;


пространствен обхват – ограничен;

 стойност и уязвимост на пространството – касае се за територия с активно, но
пространствено неравномерно натоварване с хора и превозни средства; предвижда се плановост
и равномерност в натоварването, при което не се очаква допълнително отрицателно въздействие
върху компонента “земи и почви”.

7.4 ЗЕМНИ НЕДРА. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Въздействие върху земните недра ще се изрази в изкопни и насипни работи при предвидената
урбанистична намеса. Това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и
необратимо. По обхват се ограничава в обсега на територията на съответния обект. Оценява се
като незначително, тъй като ще засяга само малка част от приповърхностната зона на земните
недра.
Въздействия върху земните недра са възможни в резултат на:
 природни бедствия – земетресения, наводнения, щормове и др.;
 аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа;
 разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и
други произшествия;
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и необратими, с обхват на
територията на обекта.
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Въздействието върху подземните води при реализацията на инвестиционното предложение ще
се изрази в:
 инфилтриране на замърсени води, генерирани при урбанистична намеса (строителство
на сгради за обслужване на туристите и лифтовите съоръжения, на водопроводи инсталации за
изкуствен сняг, електропроводи, подобряване на съществуващите пътища, маркиране и
обезопасяване на ски-пистите и др.), в незащитеното подземно водно тяло BG1G00000N2038. То
ще бъде отрицателно, пряко, временно, краткотрайно и обратимо, с ограничен териториален
обхват в обсега на изкопите и фундаментите и непосредствения терен около тях. Оценява се
като незначително;
 инфилтриране на замърсени битово-фекални води, от сградите и съоръженията, обектите
за обществено обслужване и пр., където няма изградени локални пречиствателни съоръжения;
 оползотворяване на естествени ресурси от подземни води, каптирани за питейно-битови
и други цели.
Това въздействие е пряко, временно и постоянно, необратимо, с обхват на територията на
обекта.
Въздействия върху подземните води са възможни в резултат на:
 природни бедствия – земетресения, наводнения и др.;
 разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и
други произшествия;
Тези евентуални въздействия са преки, временни, обратими, с обхват на територията на обекта.
7.5 ЛАНДШАФТ

7.5.1 СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ НА ЛАНДШАФТА

Базирано на определението, че съществуващият ландшафт на проучваната територия се
определя като значително антропогенно трансформиран, анализът на прогнозното му състояние
се извършва на база предвижданията на СПУП за изграждане на туристическа и ски-зона Алеко.
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От посоченото в таблицата е видно, че с реализацията на всички предвиждания на плана,
промяната в ландшафтната структура ще бъде както следва:


рекреативните ландшафти, представени от писти, туристически пътеки, учебни трасета и



транспортните ландшафти, представени основно от трасета за лифтове и съоръжения



ландшафтът на териториите без намеса намалява от 90.1 на 77 % от общата площ на



в бъдещата структура на територията с най-голямо участие ще останат горските

др. п. нараства от 4.7 на 16.4%;
нараства от 3.7 на 6%;

проучваната територия;
ландшафти.
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За реализирането на проектни предвиждания на СПУП, според обяснителната записка и

графичните материали към нея, ще бъдат засегнати като елементи на природната среда

показаните на долната таблица територии и типове фонд:

Таблица №33

Видове писти и
съоръжения
Нови алпийски писти
Реконструкция на алпийски
писти
Нови съоръжения
Реконструкция на съоръжения
Учебни писти
Реконструкция на турист.
пътеки и писти за ски
бягане
Нови летни туристически
пътеки
Общо

Засегнати природни територии от развитието на инфраструктурата
за зимни спортове (ха)
бяла
мура
0,28
-

клек

бук

бреза

14,40
0,90

бял
бор
0,41
-

0,12

3,91
-

-

0,88

-

0,06
-

-

-

0,45
-

-

0,46
0,17

2,03

0,17
0,31

-

1,25

0,42

-

-

-

-

-

-

-

-

16,81

2,44

0,82

0,12

5,16

0,87

смърч

грохот

паси- скали
ща
27,14
13,46
5,45
1,18

-

8,41
4,47

0,31
60,42

-

поляни

НМ

Общо

-

-

46,14
14,48

-

-

5,96
2,06

-

-

9,04
8,65

-

-

0,31

-

86,64

Видно е, че горските насаждения, които ще бъдат засегнати при изграждането на пистите и
съоръженията съставляват 30.3 % от общо засегнатата територия - 86.64ха. Останалите 69.7%
преминават през пасища и скали. Общата площ, която ще бъде заета от писти и съоръжения
възлиза на 9.5% от територията, предмет на планиране.
Рационализирането на мрежата от ски писти и особено на системата от въжени линии безспорно
ще повиши съществено и качествено нивото на функциониране на туристическия и ски център
«Алеко» и би позволило сертифицирането му по европейските и световни стандарти. Редица от
включените в нето проектни решения, като правило ще имат позитивен глобален екологичен
ефект, тъй като ще водят до намаление, при равни други условия, на специфичния енергиен
разход. В посока на намаление на енергийния разход ще работи особено подмяната на
лифтовете с фиксирани седалки с такива с откачащи се седалки. Има основание да се смята, че
системата за производство на технологичен сняг, прилагана в началния етап на заснежаване би
могла да съдейства за намаляването на ерозията по трасетата на пистите, забавяйки скоростта на
пролетно стопеният сняг. Благоприятно на околната среда ще се отрази и повишаването на
степента на благоустройство на урбанизираната част от територията, както и на туристическите
маршрути
Предвидените за конкретно устройство със съоръжения и писти терени представляват основно
съществуващи трасета и полоси. Съобразяването на изискванията на световните стандарти за
параметрите на пистите и съоръженията изискват на определени места увеличаване на
ширината на пистите или на трасетата на съоръженията, както и конкретизиране на местата за
началните, междинни и крайни станции. При тези условия, се касае за общо допълнителни
площи, което съставлява 57% от всички терени за писти и съоръжения.
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7.5.2 МИГРАЦИЯ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ЛАНДШАФТА

Анализът на възможното въздействие на замърсители в ландшафта показа следното:
 по пътя на атмосферния въздух – възможно е натоварване по време на строителството
на обектите в зоната; преценява се като краткотрайно, обективно необходимо, допустимо и
управляемо; по време на експлоатацията на зоната, наднормено замърсяване на въздуха не се
очаква т.к. с проекта не се предвижда изграждане на обекти-източници на вредни емисии;
 по пътя на повърхностните води – по отношение на повърхностните води миграция на
замърсители може да се прояви от разливи на масла и др., пренесени чрез дъждовните води;
други възможности за замърсяване по пътя на повърхностните води не се очакват;
 по пътя на подземните води – при невнимателно боравене с горива и опасни вещества
по време на строителството на обектите;
 чрез почвите - пренос на замърсители по пътя на почвите не се очаква т.к. не се
предвиждат дейности, свързани със замърсяване на почвите.
7.5.3 УСТОЙЧИВОСТ НА ЛАНДШАФТА КЪМ НАТОВАРВАНЕ

Устойчивостта на ландшафтите е индикатор, който се определя на база редица показатели –
геоложка основа на територията, хидрология, хипсометрия, растителна покривка, съществуващо
функционално ползване, наклони на терена и др.п. Основната задача е да се определи
“съпротивлението” на елементите на околната среда към рекреационното натоварване.
Съпротивителната способност на природната среда се определя чрез показатели, отразяващи
общата площ на територията, предмет на планиране, нормативно приетата площ на посетител,
лесистост на територията, корекционни коефициенти по отношение на защитния статус на
територията, релеф, наклон, и др.
Съгласно предвижданията на плана, капацитетът на проучваната територия се определя, както
следва:
 зимен период - 8 738 скиори, в т.ч. 6 348 ползващи пистите за алпийски дисциплини,
1809 – по туристически пътеки и трасета за ски-бягане и 581 - обучаващи се на учебните
плацове;
 летен период - документацията на СПУП не предоставя никаква информация за
предвиденото натоварване на територията през летния период.
За ползващите пистите за алпийски дисциплини и обучаващи се на учебните плацове 6 929
скиори това прави средно по 178,84 кв. м на скиор. Ако за ски пистите се приложи нормата,
определена с Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, наричана по-нататък Наредба № 7, от 200 кв.м на скиор,
общият капацитет на инфраструктурата за ски спортове би възлизал на 8 005 скиори. Доколкото
чуждестранният опит показва, че от посетителите на планината през зимата 70% практикуват
различни ски спортове, може да се приеме, че туристическият и ски център «Алеко» ще може да
приеме между 11 400 и 12 500 посетители едновременно. Ако това число се отнесе към цялата
Ноември ”2008г.

98

СПУП на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Екологична оценка

територия на центъра от 914,65 ха, се получава едно средно натоварване на територията от 12,5
до 13,7 човека на ха.
По отношение устойчивостта на ландшафта, основен оразмерител е капацитетът на ландшафта
спрямо рекреационното натоварване. Коефициентът на издръжливост (наситеност) на
натоварване на природната среда се диференцира в зависимост от структурата на такива
елементи като геоложка основа, хидрология, растителна покривка и др. и отразява
“съпротивлението” на елементите на природната среда към рекреационното въздействие.
Изчислението става по формулата (Станев, 84г.):

където:
К – максимален капацитет на природния комплекс (брой туристи);
S – обща площ на природния комплекс (м2) = 914.65 ха;
К0 – коригиращ коефициент, който варира от 0.6 до 1.0 в зависимост от хипсометричните
особености, инженерно-геоложки, хидроложки, ландшафтни и др. съображения, вкл. степен на
деградация на ландшафта – в случая е използван коефициент = 0.7 ;
N – нормативна площ за един посетител (м2/човек). която варира от 500 до 800 кв. м., в
случая е използван максималния брой от 800м2/човек.
На основание на горното, максималния капацитет на територията възлиза на 8003 души, което е
близо до предвижданията на СПУП. Определенията за устойчивост, базирани на различни
автори (Станев, П., Еврев, П., Жечев, В., Стоилов, Д.) показват, че в този случай говорим за
капацитет, при който ландшафта се намира в ситуация на “закрит баланс”, при който
експлоатацията на ресурсите протича нормално.
7.5.4 ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛАНДШАФТА

Очакваното въздействие върху ландшафта, базирано на предвижданията на СПУП дава
основание за формулиране на оценки по характер на въздействие, както следва:
 вероятност - при извършване на строителните работи вероятността за въздействие
върху ландшафта е възможна, още повече, ако те се извършват некомпетентно и
непрофесионално; поради обстоятелството, че се касае основно за реконструкция и
модернизация на съществуваща база за спорт и отдих, зониране и дисциплиниране на
ползването на ресурсите, вероятността за въздействие върху ландшафта се преценява като
обективно присъща и допустима;
 продължителност на въздействието – като правило, ограничено по време в периода на
строителството и постоянно по време на експлоатацията, т.к. се създава висококатегорийна
среда за зимни спортове и отдих;
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 честота – проявява се при строителството и се определя като еднократно; по време на
експлоатацията е възможно зачестяване на въздействия поради извънпланови човешки дейности
или непредвидени природни явления и бедствия;
 обратимост на последиците – като правило са необратими за конкретните строителни
петна; ако е допуснато въздействие върху контактна на конкретната намеса територия,
последиците задължително подлежат на възстановяване;
 кумулативно естество – не се очаква; след реализация на предвижданията на СПУП,
ландшафта ще придобие ясно дефинирана организация и принадлежност и поддържането му ще
бъде подчинено на нов тип изисквания и намеси;
 рискове за човешкото здраве – не се очакват, освен ако по време на строителството не
се спазва технологичната дисциплина и “пресичанията” на пешеходни и ски-маршрути не са
избегнати;
 величина и пространствен обхват на последиците върху ландшафта –
съществуващите и нови структури – пътища, обслужващи обекти, нови писти и съоръжения
възлизат общо 210.4 ха, което съставлява 23% от проектната територия; с най-висок
относителен дял са пистите (69.9%), следвани от пътища и паркинги и лифтове и влекове –по
13%; предвид нарушенията, вкл. генетични, настъпили в ландшафта, ЕО приема като напълно
целесъобразно изграждането на добре организирана, структурирана и поддържана среда за
зимни спортове и летен отдих;
 стойност и уязвимост на пространството – при презумпцията, че се касае за природен
парк и територия, одобрена за включване в Натура 2000, може да се направи заключението, че
стойността на пространството е висока; съпоставена обаче със съществуващото състояние, тази
принадлежност подлежи на преоценка, в частност на изискванията на режима, определен за нея
от Плана за управление на ПП.
Обобщено, касае се за ландшафт, който ще бъде формиран от взаимодействащи си природни и
антропогенни компоненти и комплекси и изпълняващ определена социална функция –
осигуряване на съвременни условия зимен и летен отдих и спорт. Предвид характера на
приемната среда – природен парк и защитена зона по Натура 2000 и при презумпцията, че
съществуващото ползване и състояние на природната среда подлежи на актуална и съвременна
адаптация за нуждите на отдиха, спорта и туризма при съответстващо поддържане и опазване,
ЕО предлага да се приеме предложеното от СПУП устройствено развитие на територията.
7.6 РАСТИТЕЛНОСТ, ЖИВОТИНСКИ СВЯТ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Съществуващите и бъдещите ски писти и влекове са разположени във всички планински пояси:
 в субалпийския пояс, над границата на гората ще бъдат разположени ски писти учебни
плацове и лифтове
 във високопланинския пояс преминават лифтовете и влекове
 в долния планински пояс се разполага ски-писта и лифтовете „Симеоново –
Щастливеца“ и „Драгалевци-Голи връх“.
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Върху територията на природните местообитания, попадащи под въздействието на СПУП, ще
бъдат изградени около 15 броя лифтови и влекови станции с обща площ около 850 м² (0.085 ха)
или 0.0003% от площта на защитена зона Витоша и около 45 броя стълбове с обща площ 1150 м²
(0.115 ха) или 0.0004% от защитена зона Витоша.
От нарушената площ за строителство на стълбове ще бъде възстановена над 85% или около
980м². Предвидените за извършване на строителни дейности площи са незначителни преобладаващата част от трасетата за спортните съоръжения преминават по съществуващи
следи.
Новите трасета са ситуирани в участъци, които в голяма степен са претърпели антропогенно
влияние или се засягат местообитания с различна степен на деградация в резултат от действието
на биотични и абиотични фактори.
Намеси при реализирането на СПУП
1. Ски писти
Нови ски писти
При прокарването на новите писти ще бъдат засегнати 14,40 ха гори от смърч с
преобладаващо участие на:
- 0.41 ха с преобладаващо участие на бял бор,
- 0,28 ха с преобладаващо участие на бяла мура,
- 3,91ха с преобладаващо участие на бук
- 27,14 ха планински поляни и пасища, грохот и скали.
Общо ще се засегнат 46,14 ха земи.
Реконструкция на съществуващи ски писти
Общо при реконструкцията ще бъдат засегнати 14,48 ха земи, от които:
- 0,9 ха гори с преобладаващо участие на смърч,
- 0,12 ха клек
- 13,46 ха планински пасища и грохот.
От всички намеси при прокарване на новите писти и реконструкцията на съществуващите,
засегнатия дървесен видов състав (иглолистни и широколистни растителни видове) е 20,00 ха.
2. Съоръжения
Нови съоръжения
При изграждането на новите съоръжения общо ще се засегнат 5,96 ха земи с
преобладаващо участие на бяла мура:
- 0,45 ха гори с преобладаващо участие на бреза;
- 5,45 ха планински пасища и дерета.
Реконструкцията на съществуващите съоръжения
Общо при реконструкцията ще бъдат засегнати 2,06 ха терени
При реконструкцията на съществуващите съоръжения ще се засегнат 0,88 ха гори с
преобладаващо участие на смърч и 1,18 ха планински пасища, грохот и скали..
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От всички намеси при прокарване на новите лифтови съоръжения и реконструкцията на
съществуващите засегнатия дървесен състав е 1,39 ха.
3. Учебните писти
Нови трасета
При прокарването на учебните писти (нови трасета) ще бъдат засегнати следните площи:
- 0,46 ха гори с преобладаващо участие на смърч;
- 0,17 ха гори с преобладаващо участие на бяла мура;
- 8,41 ха високопланински пасища и скали.
Общо ще се засегнат 9,04 ха земи.
Реконструкцията на туристическите пътеки и трасетата за ски бягане
При реконструкцията на туристическите пътеки и трасетата за ски бягане ще бъдат
засегнати:
- 0,17 ха гори с преобладаващо участие на смърч,
- 2,03 ха гори с преобладаващо участие на бял бор,
- 0,31 ха гори с преобладаващо участие на бяла мура,
- 1,25 ха гори с преобладаващо участие на бук,
- 0,42 ха гори с преобладаващо участие на бреза
- 4,47 ха планински пасища, поляни и грохот.
Общо при реконструкцията на пътеките ще се засегнат 8,65 ха земи.
4. Новите туристически пътеки за лятно ползване и атракции
При прокарването на новите туристически пътеки за лятно ползване и атракции ще бъдат
засегнати само терени с планински пасища - 0,31 ха.
От всички намеси, при прокарването на новите учебни писти, пътеки за лятно ползване и при
реконструкцията на съществуващите туристически пътеки и трасета за ски бягане, засегнатия
растителен състав от иглолистни и широколистни гори е 4,81 ха.
При реализацията на СПУП на Туристическа и Ски зона „Витоша”, район „Алеко” ще се
засегнат общо 26,20 ха гори и 60,42 ха планински поляни и пасища, скали..
Горските територии – държавните гори, предмет на СПУП се стопанисват от ДГС “София” в
съответствие с действащия лесоустройствен проект. Частните гори също се управляват в
съответствие с предвижданията на одобрените лесоустройствени програми, по реда на
нормативната уредба.
СПУП „Туристическа ски зона Алеко” ще обхване 7 типа природни местообитания от
Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС, предмет на опазване в защитени зони „Витоша”.
Общата площ на природните местообитания в обхвата на СПУП е 82,47 ха, като включва
следните природни местообитания:
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1. код 4060 (Алпийски и бореални ерикоидни съобщества) – 49.52 ха;
Предвиждат се ски-писти и съоръжения върху обща площ 49.52 ха (ски-писти - 44.95 ха от
хабитата, и съоръженията - 4.57 ха.), което представлява 1.4% от площта на хабитата.
Характерни за хабитата са ниски храсти от сибирска хвойна (Juniperus sibirica), черна боровинка
(Vaccinium myrtilus), червена боровинка (V. vitis idaea), синя боровинка (V. uliginosum),
иглолистна хуперция (Huperzia selago), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa) и по-ограничено
- мечо грозде (Arctostphylos uva-ursi) и връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Храстите и скалните материали не представляват пречка за разполагане на ски-писти по
проектираните трасета, при което не се налага премахване или разрушаването им. В обхвата на
съобществата по трасетата на ски-пистите не се предвиждат строителни работи.
Планираните съоръжения в обхвата на трасетата са лифтови станции и стълбове за линиите (обща площ около 610 м² (0.061 ха)). Тази площ представлява 0.0018% от площта на хабитата в
защитената зона.
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Реализацията им ще доведе до загуба на минимална част от хабитата. Въздействието от
строителството на станциите може да се определи като пряко, необратимо, но силно ограничено
териториално.
При строителството на стълбовете за лифтове и влекове ще бъдат нарушени около 90 м²(0.079
ха) или 0.0023% от площта на хабитата. Въздействието ще е временно и кратко (за периода на
строителството), силно ограничено териториално, а нарушението почти напълно възстановимо.
2. код 4070 (Храстови съобщества с Pinus mugo) – 0.45 ха
Част от местообитанието (0.45 ха) попадат в предвидените със СПУП ски-писти. Характерните
са клек (Pinus mugo), сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), червена боровинка (V. vitis idaea), връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia), дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis), рихерова звъника
(Hipericum richen).
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Храстовите съобщества с Pinus mugo са приоритетни за опазване местообитания. При
реализиране на ски-писти номера 7 и 8 ще бъде засегнатата 11.25% от площта му.
Площта на местообитанието (ПП Витоша) e само 4 ха. Въздействието върху хабитата е пряко по
време на строителството, локален обхват,
3. код 6150 (Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества) – 10.17 ха
В обхвата на въздействие на СПУП попадат 10.17 ха (8.55 ха за ски-писта, r 1.62 ха за
съоръжения) или (7.4%) от площта хабитата в защитена зона. Характерни са тревните
съобщества, обитаващи кисели почви по върховете в суб-алпийския пояс на Витоша. Включва
качулата гъвжа (Sesleria comosa), триделна дзука (Juncus trifidus), скална полевица (Agrostis
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repestris), исландски лишей (Certaria islandica) планинска камбанка (Campanula alpina), алпийска
кошничка (Antennaria dioca), дребнолистен карамфил (Dianthus microlepis), красиво великденче
(Veronica bellidioides), двуцветна песъчарка (Arenaria biflora).
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Не се очаква разполагането на ски-писти да окаже негативно влияние върху тревната
растителност - не се налага премахване и унищожаване на тревната растителност. Не се
предвиждат строителни работи по трасетата на ски-пистите.
Ще бъдат изградени лифтови и влекови станции с обща площ около 240 м² (0.024 ха) или това е
0.018% от площта на хабитата в защитена зона. Строителството им ще доведе до загуба на част
от хабитата.
Въздействието от строителството на съоръженията е пряко, необратимо, но ограничено
териториално.
Строителството на стълбовете за лифтове и влекове ще обхване 200 м² (0.020 ха), което
представлява 0.015% от площта на хабитата в защитената зона.
Въздействието ще е временно, териториално ограничено, а нарушението почти напълно
възстановимо.
4. код 62D0 (Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества) – 1.30 ха
В обхвата на писти и съоръжения да попаднат 1.3 ха, (1.2%) от площта на хабитата,
разпределено: - 1.00 ха за ски-писти и 0.30 ха за съоръжения. Представлява зачимени тревни
съобщества - мощна власатка (Festuca valida), метличеста власатка (F.paniculata), виолетова
метлица (Bullardiochloa violac), горски вейник (Calamagrostis arundinacea), обикновена полевица
(Agrostis capillaris), качулата гъвжа (Sesleria comosa), жълт крем ( Lilium jankae), златиста
кандилка (Aquilegia aurea).
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Предвидените ски-писти в границите на хабитата няма да окажат въздействие върху тревната
растителност - не се предвижда премахване на тревната растителност.
СПУП предвижда изграждане на два стълба за седалков лифт. Ще бъдат засегнати около 24 м²
площ от природното местообитание, което представлява 0.005% от площта му. Природното
местообитание може да бъде възстановено напълно
5. код 8110 (Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс) – 11.82 ха
Природно местообитание заема в защитената зона площ 1011.00 ха. Новите ски-писти и
съоръжения са с обща площ 11.82 ха (10.88 ха нови ски-писти и 0.94 ха сервитути на трасета за
лифтове) или (1.17% от площта на хабитата). Местообитанието е представено от скални сипеи
или морени и ограничено от растителни микросъобщества - стълбчест див слънчоглед
(Doronocum columnae), кестенява светлика (Luzula alpinopilosa), къдрава криптограма
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(Cryptogramma crispa), петниста тинтява (Gentiana punctata), триделна дзука (Juncus trifidus),
алпийски плеуроптеропирум (Pleuropterupyrum undulatum).
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Ски-писти с номера 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 24 и 28 пресичат местообитание като само при
номера 11 и 17 дължината на участъка е над 50 м. Не се предвижда отстраняване на скални
материали.
По изключение ще бъдат отстранени остри камъни над 1 м с цел безопасност за скиорите.
Сред сипеите ще бъдат изградени около 8 бр. стълбове за лифтове, при което ще бъдат
засегнати около 96 м² (0.0096 ха) или 0.001% от площта на хабитата.
Въздействието
възстановимо.

е

временно,

териториално

ограничено,

нарушението

почти

напълно

6. код 9110 (Букови гори от типа Luzulo-Fagetum) – 2.40 ха
Местообитанието включва обикновен бук (Fagus silvatica), бяла ела (Abies alba), обикновен
смърч (Picea abies), обикновена светлика (Luzula luzuloides), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa), горски вейник (Calamagrostis arundinaceae), черна боровинка (Vaccinium myrtillus),
орлова папрат (Pteridium aquilinum), горска ливадина (Poa nemoralis), заешки киселец (Oxalis
acetosella), обикновен здравец (Geranium macrorrhizum) и мъхове (Dicranum scoparium,
Polytrichum juniperinum и др.).
В СПУП се предвижда преминаване на част от ски-писти № 2 и № 12 (с площ 0.90 ха) и
изграждане на водоем, необходим за производство на изкуствен сняг с площ 1.50 ха в отдел 48
ж-част и отдел 51 д-част.
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Общата площ на засегнатата част от хабитата е 2.40 ха (0.09%) от площта на местообитанието.
При реализиране на проекта дървесната растителност ще бъде изсечена.
По време на строителството - въздействието е пряко, временно и териториално силно
ограничено, а нарушението напълно възстановимо.
При строителството на водоема обхватът на въздействието ще бъде извън границите на терена,
предмет на строителство - ще е налице известна промяна в режима на оттичане на Янчовска
река, съществува вероятност от дрениране на част от склона.
7. код 9410 (Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)) –
7.81 ха
Горите от смърч заемат 1439 ха в защитени зони Витоша. Включва смърч (Picea abies), бяла ела
(Abies alba), бял бор (Pinus silvestris), различни видове боровинки, обикновена светлика (Luzula
luzuluides), горска светлика (L. silvatica), горски вейник (Calamagrostis arundinaceae), горска
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гайтаника (Melampirum sylvaticum), заешки киселец (Oxalis acetosella), мъжка папрат (Driopteris
filix-mas), алпийска кошничка (Homogine alpina).
Новите ски-писти и съоръжения ще бъдат разположени върху 6.81 ха (за ски-писти 6.17 ха и за
съоръжения 0.64 ха) или 0.48% от площ на хабитата. Здравословното състояние на дървесната
растителност, в природното местобитание в района на СПУП е с влошен статус от нападения на
смърчов типограф.
Възможните негативни въздействия от прилагането на СПУП
Установени са над 10 броя короядни огнища в смърчовия хабитат в района на ски-зона Алеко,
са с площ около 5,5 ха. В обхвата на СПУП попадат 0.3 ха от загинали смърчови насаждения,
групи или единични дървета. Мъртвите гори представляват около 4.4% от хабитата включен в
СПУП.
Предвижда се да бъдат изведени сечи, в т.ч. и санитарна сеч на 0.3 ха. Въздействието се
определя като пряко, за продължително време и териториално ограничено.
Премахването на растителност създава възможност за развитие на ерозия по склона (площна
или линейна ерозия).
Въздействието е временно, териториално ограничено, а нарушението почти напълно
възстановимо.
Необходимо е прецизиране на обхвата на пораженията и провеждане на санитарни мероприятия
в короядните огнища на територията на ПП Витоша, в т.ч. и в обхвата на територията, предмет
на СПУП.
Прогноза
По време на изграждането
Изграждането на отделните обекти от СПУП е свързано с определени строителни дейности.
Изграждането на линейни обекти – ски писти, съоръжения, лифтове, влекове е свързано със
създаването и поддържането на полоса, в която растителността ще бъде засегната в различна
степен. При прокарване на нови просеки, извън съществуващите такива, ще бъде унищожена
растителността в границите им. На местата за прокарване на просеките за новите писти,
лифтове и влекове, както и в обхвата на съществуващите се създава предпоставка за ветроломи
и ветровали при дърветата в периферията на горските масиви по протежение на съоръженията.
По вид на горите, в най-голяма степен се засягат иглолистните гори. Разпределението на
площите от иглолистните, попадащи под новопроектираните писти показва, че най-голям дял се
пада на белия бор - 2.44ха, смърч - 1.60 ха.
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От всички намеси, при прокарването на новите учебни писти, пътеки за лятно ползване и при
реконструкцията на съществуващите туристически пътеки и трасета за ски бягане, засегнатия
растителен състав от иглолистни и широколистни гори е 4,81 ха.
Клековите екосистеми са разположени основно при надморска височина от 1900 до 2200 m н.в.
Много често те са изградени като мозайка от редуващи се клекови, синя боровинка и мощновласаткови фитоценози. Клековите екосистеми са по-стабилни от тревните, но се възстановяват
много по-бавно и трудно при нарушаване на тяхната структура.
Тъй като тези екосистеми имат съществено значение за регулирането на хидроложкия режим на
Витоша и за предпазването от ерозия, а част от предвидените нови писти и съоръжения засягат
0.21 ха от клековите екосистеми), то може да се очакват негативни въздействия върху почвите,
растителността и водния режим. В анализа и оценката на растителността са дадени отдели и
подотдели, засегнати от предвижданията на плана.
Освен горските формации, ще бъдат засегнати и тревни съобщества с участието на ценни
защитени видове на субалпийските и алпийските планински части. Трябва да се има предвид, че
чувствителни и уязвими видове, застрашени от изчезване, повечето се срещат в границите на
защитената територия.
При реализацията на СПУП на Туристическа и Ски зона „Витоша”, район „Алеко” ще се
засегнат общо 26,20 ха земи от горски фонд и 60,42 ха планински поляни и пасища, скали и
грохот (от които пасища - 50.18 ха; поляни - 6.93 ха; грохот - 3.26 ха; дерета - 0.22 ха).
По време на експлоатацията
Тревната покривка е най-застрашена на пистите и край интензивно натоварените туристически
пътеки. Оголването на пистите води до засилване на ерозионните процеси.
Въздействията биха били свързани със увеличаване на туристическото натоварване на района.
Не се очаква промяна в естествения характер на местообитанията. Предвид сезонността на
инвестиционното намерение, прилагане на подходящ план за рекултивация (възстановителни,
контролни, мониторингови и др. действия, гарантиращи опазването на околната среда) и
спазване на мерките за намаляване на отрицателното въздействие, въздействието върху видове
от флората и фауната и техните местообитания ще е минимално и в ниска степен. През летните
месеци, при работа на някои от съоръженията и възможно косвено въздействие от увеличаване
на туристопотока в откритата, суб-алпийска част на зоната. Косвено въздействие, шумово и
прахово замърсяване е възможно от увеличения автомобилен трафик и паркиране на превозни
средства извън обозначените за това места.
Възможно е и утъпкване и/или унищожаване на растителност в близост до предвидените
съоръжения, с цел ползване на терените за отдих. Липсата на инфраструктура в района над
комплекс «Алеко» и необходимостта от изграждането на такава, при реализиране на СПУП, би
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могла да доведе до допълнително нарушаване на съседни територии. Необходимо е да се
потърсят алтернативни варианти при доставката и монтажа на предвидените ски съоръжения,
поставянето на ел. кабели и др., така че да се окаже минимално въздействие върху съседни
територии и местообитания. Съществуващата опасност и от замърсяване на територията с
твърди битови отпадъци и вредни емисии от автомобилите, трябва да бъде сведена до
минимално въздействие.
7.7 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
7.7.1 ОТПАДЪЦИ

Видовете отпадъци, които се очаква да се генерират при реализацията на предвижданията на
СПУП на туристическа и ски-зона Алеко са както следва:
 строителни отпадъци - формират се както в периода на строителството, така и в
периода на експлоатация на сградите и съоръженията и обхващат:
код на
отпадъка
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 06 04
17 08 01
17 09 04
20 01 28

Видове строителни отпадъци

наименование на отпадъка

Таблица №34

Бетон
Тухли
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
Дървесен материал
Стъкло
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01
Желязо и стомана
Кабели
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
Изолационни материали
Остатъци от изолационни материали, различни от упоменатите в кодове 17 06 01 и 17 06 03
Строителни материали на основата на гипс
Смесени отпадъци от строителство и събаряне
Остатъци от бои, мастила, лепила, различни от упоменатите в код 20 01 27

На етап СПУП няма количествени показатели, позволяващи определянето на относителните
дялове на строителните отпадъци, които ще се образуват от изграждането на предвидените
обекти.
Съгласно Програмата за управление на отпадъците на община София, строителните отпадъци
следва да се депонират на депо за неопасни отпадъци.
Основната част от отпадъците, код 17 05 06–земни маси, ще се формират при подготовката на
изкопите за фундиране на обектите от инженерната, транспортна и специализирана
туристическа инфраструктура. Те могат да бъдат използвани за възстановяване на нарушени
терени или рекултивация на нерегламентирни депа.
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 битови отпадъци – образуват се както по време на строителството, така и при
експлоатацията на обектите и ще бъдат предимно:
Битови отпадъци
КОД
20 01 01
20 01 02
20 01 25
20 01 36
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 07

Таблица №35

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА
1
Хартия и картон
Стъкло1
Хранителни масла и мазнини
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Пластмаси
Биоразградими отпадъци
Смесени битови отпадъци
Обемни отпадъци

Забележка: 1 Ако посочените под тези кодове отпадъци попадат в общия поток отпадъци същите следва да се
разглеждат като 20 03 01 - смесени битови отпадъци, до момента на въвеждане на разделно събиране

Предложеният от проекта капацитет за зимен отдих възлиза на около 8800д. Средногодишната
норма на натрупване на битови отпадъци за ски-зони е около 0,06кг/ч/ден при приблизително
обемно тегло 300кг/м3 (по данни от Ръководство за определяне броя и вида на необходимите
съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ’2004). На тази база,
количеството генерирани битови отпадъци (в т.ч. отпадъци от опаковки) на територията на скизоната през зимния сезон ще възлезе на около 45 тона или около 150м3. Количествата отпадъци
за летния сезон се очаква да бъдат значително по-малко - около 18 тона или 60м3. Посочените
резултати отразяват отпадъците, които ще се генерират ако ски-зоната се ползва ежедневно с
максималния си капацитет. Реално очакваните количества отпадъци, които ще се генерират, са
с около 30 до 50% по- малко от посочените, т.е. около 80-100м3 за зимния сезон.
Събирането на битовите отпадъци ще се извършва в контейнери, кофи или сменяеми чували,
поставени на подходящи места на територията. Точният вид и обем на съдовете, периодиката на
отвеждане и мястото на депониране и/или последващо третиране на отпадъците и всички
устройствени и организационни проблеми на отпадъците от зоната са предмет на разработване
на конкретна програма за управлението им на територията на ски-зоната.


отпадъци от опаковки, които се очаква да се генерират, са:

КОД НА ОТПАДЪКА
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
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Отпадъци от опаковки

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА
Хартиени и картонени опаковки
Пластмасови опаковки
Опаковки от дървесни материали
Метални опаковки
Композитни/многослойни опаковки
Смесени опаковки
Стъклени опаковки
Текстилни опаковки

Таблица №36
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Количеството на генерираните отпадъци от опаковки е трудно определимо поради очакваната
сезонност в експлоатацията на обектите и голямата диферсификация на номенклатурата от
стоки, които ще се доставят за нуждите на ползващите и обслужващите зоната. Като цяло,
количеството на отпадъците от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване
на отпадъци от строителството и експлоатацията на обектите. Третирането им се извършва
според изискванията чл.11, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
(ДВ,бр.19/2004г.).
 растителни отпадъци - в тази група попадат растителните отпадъци, получени от
прокарването на пистите, съоръженията, пътищата, инженерната инфраструктура и др. обекти.
Количеството на този вид отпадъци почти не подлежи на количествено определяне.
Съгласно Националната стратегия за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране (юли, 2007г.), е препоръчително растителните отпадъци
да се събират на определено място за угниване, като това да става в дървени компостери или
метални мрежи разположени на подходящи места на територията зоната.
 производствени и опасни отпадъци – с реализацията на СПУП се очаква да се
генерират производствени отпадъци, свързани основно с работата на ЛПСОВ, както следва:
Производствени отпадъци
Код

19 08 02
19 08 05

Таблица №37

Наименование

Отпадъци от пясъкоуловители
Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

Стабилизираната утайка ще се съхранява в силоз и периодично ще се ще се депонира на депо за
неопасни отпадъци. Количеството й е 150м3/год. за всичките пет ЛПСОВ и е с влажност 98%
като същите биха могли да се извозват за обезводняване на СГПСОВ за което е необходимо да
се сключи договор. Отделената в пречиствателния процес утайка е формирана от пречистване
на битови отпадъчни води и след специализиран тест може да се оползотворява за рекултивация
на нарушени терени, в селското стопанство и др.
По отношение генериране на опасни отпадъци възможно е по време на експлоатацията да се
генерират някои видове опасни отпадъци от бита като напр. батерии, луминесцентни лампи,
опаковки, замърсени с опасни вещества, електрическо и електронно оборудване и др. като по
отношение на негодните батерии наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (ДВ,
бр.58/15.07.2005г., в сила от 1.01.2006г.) вменява задължението за събиране и рециклирането им
на вносителите и производителите на батерии и акумулатори.
По отношение на луминесцентните лампи чл. 11 (1) от Наредба за изискванията за пускане на
пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр.36/ 02.05.2006, в сила от 01.07.2006) упоменава,
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че производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване, предназначено за
употреба в бита, отговарят за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване,
предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и
обезвреждането на ИУЕЕО, образувано в бита. По време на експлоатацията на ски-зоната като
резултат от работата на въжените линии ще се генерират смазочни масла, категоризирани като
опасни (13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки),
количествени показатли за които на етап СПУП не могат да бъдат изведени. Генерираните
масла следва да сепредават на лицензирана фирма или организация за оползотворяване.
Прогноза за въздействие
Оценката на въздействието на отпадъците върху околната среда се определя както следва:
 вероятност – постоянна, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; възможно е
влошаване на визуалния ефект на ландшафта в резултат от разпиляване на отпадъци; процесът е
управляем;
 продължителност - характеризира като временно през периода на строителство и
постоянно – по време на експлоатацията;
 честота – по време на строителството формирането на отпадъци е с постоянна честота;
по време на експлоатацията ще се прояви променлива честота, обусловено от сезонност на
ползване на ресурса и наличие на пикови дни и периоди - край на седмицата, национални
празници, ученически ваканции;
 обратимост – процеса е обратим и управляем;
 кумулативност – при невнимателно боравене с отпадъци и неспазване на
технологичната дисциплина при боравене с опасни вещества е възможна проява на кумулативен
ефект;
 пространствен обхват – като правило ограничен;
 стойност и уязвимост на пространството – принадлежността на проучваната
територия към защитена зона изисква подчертан респект към проблема с отпадъците и
управление на база конкретен програмен документ.
Степента на въздействие на фактора „Отпадъци” върху компонентите на околната среда се
определя като:
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Степен на въздействие от фактора „Отпадъци”

Климат
Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Земи и почви
Земни недра
Ландшафт
Растителност
Животински свят
Културно наследство

√
√

Не се очаква

Ниска

Средна

Коментар

Висока

Компонент/
Степен на въздействие

√
√
√
√

√
√

Таблица №38

√
√

Евентуално неконтролирано изгаряне на отпадъци и части от
тях, най-вече РЕТ-опаковки
Замърсяване със строителни отпадъци
Влошаване на визуалния ефект в резултат от разпиляване на
отпадъци
Влияние върху животински видове при разпиляване на отпадъци

От горната таблица е видно, че при строителството и експлоатацията на предвидените със
СПУП обекти е възможна проява на въздействие върху някои компоненти на околната среда,
ако не се съобразяват изискванията на нормативната уредба, технологичната дисциплина и
мерките, предложени в настоящата оценка.
Обобщено, третирането на отпадъците е проблем, подлежащ на управление и не е лимитиращ
по отношение реализацията на предвижданията на СПУП.
7.7.2

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Работата на строителната механизация по време на строителните работи е свързана с употребата
на дизелово гориво, класифицирано като „Опасно за околната среда” – химично вещество или
препарат, което като попадне в околната среда, представлява или може да представлява веднага
или след време опасност за един или повече от компонентите на околната среда. (§1, т.6-п от ДР
на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества, препарати или
продукти)” и „Запалимо” – химически вещества и препарати с ниска температура на запалване”
(§1, т.6-д от ДР), Клас на опасност 3. Класифицирани като опасни за околната среда и запалими
са и маслата, необходими за работата на механизацията. По време на строителните работи ще се
използват цимент, лепила и разтвори за бои и лакове, класифициращи се като дразнещи, вредни
и токсични. Посочените вещества с опасни свойства ще се използват основно в периода на
строителството и употребата им ще се прекрати с приключване на строителните работи.
Основното функционално предназначение на проучваната територия е отдих и туризъм и не е
свързано употреба на вещества, характеризиращи се като опасни освен маслата, необходими за
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работата на въжените линии като количествата на този вид опасни вещества може да бъде
определено след избор на фирма-доставчик.
Предполагаемо въздействие върху останалите компоненти на околната среда в резултат от
използването на вещества с опасни свойства, е посочен в таблицата по-долу. Оценката е
направена по „принципа на предпазването”, съгласно който, когато за дадена ситуация няма
достатъчно налична информация се приема най-лошия сценарий.

Климат
Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Земи и почви
Земни недра
Ландшафт
Растителност
Животински свят
Културно наследство

√
√

√
√
√
√

Таблица №39

Не се очаква

Ниска

Средна

Коментар

Висока

Компонент/
Степен на въздействие

Степен на въздействие на фактор „опасни вещества”

√
√
√
√

Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла
Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла
Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла
Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла

За гарантиране недопускането на вредно въздействие върху околната среда и върху хората и
тяхното здраве е задължително да се спазват изискванията на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.10/4.02.2000г., изм. 2006г.).
Обобщено, на територията предмет на устройствено планиране, не се предвижда складиране и
употреба на опасни вещества. Употребата на вещества е свързана основно със процеса на
строителство и при условие, че инструкциите за работа с опасни вещества се спазват стриктно,
не следва да се очаква въздействие не се очаква въздействие върху компонентите на околната
среда от фактор „опасни вещества”.
7.8 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Към тази категория въздействия се отнасят наднормените шумови нива, причинени от
строителна дейност, транспортни източници, детски и спортни площадки и др., както и
различни видове лъчения – електромагнитно, топлинно, радиоактивно.
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Съгласно СПУП, в обхвата на туристическа и ски-зона Алеко се предвижда да бъдат ситуирани
общо 10 броя лифтове, 7 влека, 9 броя обслужващи обекти, 4 бр. паркинги, 12 учебни плаца, и
др.
Граничните стойности за зони за отдих съгласно действащата Наредба №6/26.06.2006г за
показателите на шум в околната среда, допустимите нива на шум за зоните за отдих са:
 за ден – 45 дб/А;
 за вечер – 40 дб/А;
 за нощ – 35 дб/А.
Предвидените със СПУП обекти – нови и реконструирани, ще работят през дневния период.
Дейността им като правило е основен, желан от излетниците, присъщ на дейността елемент и не
следва да се разглежда като източник на шум, нарушаващ хигиенните норми. Независимо от
това, стремежът за създаване на благоприятна акустична среда изисква да се избират и прилагат
съвременни съоръжения с най-добри акустични характеристики.
По данни на фирма Допелмайер, нивата на звука, излъчвани при експлоатацията на 6-CLD
UNIG (6-седалков лифт), при скорост 5м/сек са:
 качване/слизане – 81 дб/А;
 място за куплиране – 82 дб/А;
 на 25м странично – 65 дб/А;
 на 27м зад – 60 дб/А.
Прави се допускането, че съоръженията, които инвеститорът на ски-зоната ще избере, ще бъдат
със значително по-добри технически шумо-вибрационни характеристики в сравнение с
посочените по-горе. Това дава основание да се направи допускането, че работещите в зона
Алеко съоръжения ще излъчват шум с 4-6 дб/по-нисък от посочените стойности, от което
следва, че шумът в околната среда около съоръженията през активния сезон ще бъде в
границите 50-58 дб/А.
В обхвата на ски-зоната се предвижда да работят общо 4 паркинга. Еквивалентните нива на
шум, излъчван от тях в околната среда зависи от броя на паркоместата, режима на ползването
им, настилката, наличието на изолационни мерки. При капацитет на открит паркинг със 100
места, очакваните нива на шум ще бъдат до 49 дб/А.
Източник на шум, свързани с използването на пистите са и снегоутъпкващите машини и
моторните шейни. По данни от специализирани справочни материали, нивата на шум,
излъчвани от тези източници са:
 на разстояние 15м от източника – 85 дб/А;
 на разстояние – 75м – около 71 дб/А;
 на 300м – около 59 дб/А.
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Източникът не е постоянен нито като проява, нито като разпространение и има линеен характер.
Източник на шум ще бъдат също обслужващите обекти – чайни, заведения за хранене, скигардероби и др. Очакваните еквивалентни нива на шум около тях са в границите 54-57 дб/А.
При озвучителна техника, тези нива могат да бъдат и по-високи.
По време на строителството на обектите, източник на шум ще бъде строителната техника и
механизация. Изкопни работи ще се извършват на местата за стълбове и началните и крайни
спирки на съоръженията. При оформянето на просеките за писти и съоръжения ще се използват
резачни машини с нива на звукова мощност около 110 дб/А. Нивата на шум от строителна
техника са в порядък 70-100 дб/А. Не се предвижда взривяване.
Работата на предвидените в СПУП обекти ще предизвика промяна в шумовия фон на средата,
но това не се оценява като нарушение на хигиенните норми.Въздействие на други видове
вредни физични фактори не се очаква.

Климат
Атмосферен въздух
Води
Земи и почви
Ландшафт
Растителност
Животински свят
Работещи
Почиващи

Ниска

Средна

Висока

Компонент/
Степен на въздействие

√
√
√

Не се очаква

Очакваното въздействие на фактор “шум” върху другите компоненти и фактори на околната
среда е както следва:

√
√
√
√
√
√

Коментар

Таблица №40

В периода на строителството

Въздействието е обективно обусловено
Въздействието е обективно обусловено

От посоченото е видно, че фактор шум ще въздейства само върху един компонент на околната
среда–животински свят по време на изграждането на обектите и при пикови периоди на
ползване на зоната.
Оценката на въздействието на фактор “шум” върху околната среда се определя както следва:
 вероятност – постоянна, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики;
 продължителност - характеризира като временно през периода на строителство и
постоянно – по време на експлоатацията;
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 честота – свързана е с характера на ползване на обектите и има епизодичен характер; по
време на строителството формирането на шум е с постоянна честота, валидно за работното
време; по време на експлоатацията ще се прояви променлива честота, обусловено от сезонност
на ползване на ресурса и наличие на пикови дни и периоди - край на седмицата, национални
празници, ученически ваканции;
 обратимост – процеса е обратим и управляем;
 кумулативност – не се очаква;
 пространствен обхват – като правило ограничен, предвид разнообразието от условия за
всеки обект– местоположение, лесистост, релефни особености, наличие на снежна покривка,
валеж и др.;
 стойност и уязвимост на пространството – ниска, поради общо сравнително слабото
нарастване на шума спрямо съществуващият, мотивирано от замяна на морално остарели
съоръжения, разсъсредоточаване на туристопотока и провеждане на конкретни мерки за
шумозащита.
Обобщено, въздействието на шума се определя като епизодично, времеви ограничено, с
пулсиращ характер, повече с точков, отколкото с линеен характер.
7.9 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

В границите на територията, предмет на СПУП няма наличие на археологически, исторически,
архитектурни и културни паметници.
7.10 ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУС

Обектите в ски-зоната със специфичен хигиенно-охранителен статус са водоизточниците и
пречиствателните станции за отпадъчни води. Около водоизточниците се обособяват санитарноохранителни зони. Проучването, проектирането, учредяването, утвърждаването и
експлоатацията на санитарно-охранителните зони се извършва по реда и условията на Наредба
№ 3 от 16.10.2000г. Като източници на вредности в околната среда пречиствателните станции за
отпадъчни води (ПСОВ) имат определени отстояния до обектите, подлежащи на здравна защита
– жилищна, здравна, учебна или обществена сграда, терен за отдих и спорт. Съгласно т.379 на
Наредба № 7 от 04.06.1992 г. за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда ХЗЗ
на ПСОВ с биологично пречистване в сграда е 100 м.
7.11 УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ

7.11.1 ПО ЦЕЛЕВАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА СПУП

Включените в плана проектни решения са насочени към отстраняване на всички дефекти и
несъвършенства на съществуващата туристическа инфраструктура, транспортния достъп и
инженерно-техническото оборудване в обхвата на туристически център «Алеко».Заедно с това,
те са насочени и към минимизиране на антропогенната намеса в действително съществуващите
на територията на туристическия център защитени местообитания и видове. По принцип,
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целевата ориентация на
околната среда.

плана не съдържа опасности от отрицателно въздействие върху

7.11.2 ОБЩО ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

Важна характеристика на СПУП е въвеждането на височинно зониране при развитието на
инфраструктурата за зимни спортове. Определени са три зони, които осигуряват съответни
условия за спорт за скиори с различна подготовка и посетители с различни интереси.
Предвидените с плана зонирания на територията ще имат безспорно положително влияние
върху ефективността на функционирането на спортно-туристическия център в много отношения. По отношение на производството на изкуствен сняг, въведеното зониране ще улесни
неговото оптимизиране, а от там и оптимизирането на разхода на вода и на енергия. В този
смисъл то е с положително въздействие върху околната среда в локален и в глобален план. Що
се отнася до въздействието върху околната среда на останалите характеристики на въведените
зонирания, неговият знак – положителен или отрицателен – се оценява в следващите раздели,
когато се конкретизират намесите н средата в резултат, на които ще бъде реализирано.
7.11.3 ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

Предвиденото с плана обновяване и развитие на туристическия ски център «Алеко» внася
известни изменения в разпределението на територията му по предназначението на отделните й
части.
Намалението на дела на горските територии без антропогенна намеса от 90,52 на 77,00 % от
общата площ на планираната територия е основно за сметка на земи без растителност,
независимо от принадлежността им към категорията «горски фонд».
Увеличението на дела на териториите, заети от ски писти и ски съоръжения, което се базира
основно на съществуващи трасета, просеки, пътеки и има за цел да модернизира, дисциплинира
и обезопаси максимално практикуването на зимни спортове се преценява като положително
предложение на плана.
7.11.4 ПО ПОЕМНАТА СПОСОБНОСТ (ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА) НА ТЕРИ-

ТОРИЯТА

СПУП предвижда капацитетът на инфраструктурата за зимни спортове да достигне 8 738 д, от
които 72.6% ползващи алпийски дисциплини, 6.6% - обучаващи се по учебни плацове и 20.8% ползващи туристически пътеки. Документацията на СПУП не предоставя информация яза
летния капацитет на зоната. По уподобяване, летният капацитет на зоната се очаква да бъде
около 7600д едновременно пребиваващи.
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Средното натоварване на територията с 13 души на хектар през зимния период, което се получава в резултат на предвиденото с плана нарастване на площта на пистите и плацовете, превишава горната нормативна граница на допустимо натоварване на територията, която може да
бъде 10 или 12 души на хектар в зависимост от съотношението между залесени и открити площи.
Доколкото горната нормативна граница на допустимо натоварване на територията определя
предела, от който нагоре последствията от човешкото присъствие могат да се изразяват в невъзстановими вреди на природната среда, трябва да се оцени, че СПУП предвижда устройствени
решения, които са на границата на риска за неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7.11.5 ПО УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ЗИМНИ СПОРТОВЕ (СКИ СПОРТОВЕ)

СПУП предвижда съществено усъвършенстване и значително развитие на мрежата за ски спорт,
с което са постигнати:
 възможност за разсредоточаване на потока от приходящи туристи;
 обвързване на съоръженията в единна система за логистика и управление, вкл. обвързването им по вид и капацитет в зоните на смяна на съоръжение или направление;
 обособяване на три височинни зони за обслужване на снежните полета при различни
климатични условия.
Рационализирането на мрежата от ски писти и особено на системата от въжени линии безспорно
ще повиши съществено/качествено нивото на функциониране на туристическия и ски център
«Алеко» и би позволило сертифицирането му по европейските и световни стандарти. Редица от
включените в нето проектни решения, като правило ще имат позитивен глобален екологичен
ефект, тъй като ще водят до намаление, при равни други условия, на специфичния енергиен
разход. В посока на намаление на енергийния разход ще работи особено подмяната на
лифтовете с фиксирани седалки с такива с откачащи се седалки. Има основание да се смята, че
системата за производство на технологичен сняг, прилагана в началния етап на заснежаване би
могла да съдейства за намаляването на ерозията по трасетата на пистите, забавяйки скоростта на
пролетното топене на снега. Благоприятно на околната среда ще се отрази и повишаването на
степента на благоустройство на урбанизираната част от територията, както и на туристическите
маршрути
7.11.6 ПО УСТРОЙСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА

ТУРИЗЪМ

Стратегическите документи за регионално развитие визират туристическия и ски център
«Алеко» наред с изискванията за модернизирането му за «провеждане на европейски, световни
и олимпийски състезания», насочват и към развитието на алтернативни форми на туризъм. В
това отношение СПУП не е предвидил други видове услуги – ботанически, орнитологически, за
хора с увреждания, за велотуризъм, маунтийнбайк, езда и др., ограничава се само до определяне
на зона за летни атракции, чието конкретно съдържание не е изяснено.
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Предвид гореизложеното по отношение на проектното решение, не е възможно да се прецени
въздействието му върху околната среда. Трябва да се отбележи, обаче, че игнорирането на тази
задача – за развитие на алтернативни форми на туризъм, поставена с Плана за управление на ПП
следва да се оцени като слабост на СПУП.
7.11.7 ПО РАЗВИТИЕТО НА ЗОНАТА И ДИСПЕРСНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖ-

ВАНЕ

Категорична постановка на СПУП е в обхвата на планираната територия да не се изгражда нова
леглова база.
Доколкото новото строителство на обслужващи обекти е продиктувано от общото увеличаване
на посещаемостта на зоната, оценката за неговото въздействие върху околната среда е идентична с тази за развитието на инфраструктурата за зимните спортове. Трябва да се подчертае, че
СПУП минимизира във възможната степен намесата в природната среда, предизвикана от
изграждането на обслужващи обекти.
7.11.8 ПО ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗОНАТА

Предвижданията на плана се отнасят до усъвършенстване на транспортния достъп до туристическата и ски зона «Алеко». Ефектът от тези промени се изразява в увеличаване на ефективния
достъп с удължаването на лифта от кв. Драгалевци, разпределяне на входящия поток на три
части и от тук по-равномерно натоварване на територията, съществено увеличаване на
превозния капацитет. СПУП не предлага промени във вътрешно парковите пътища, освен
рехабилитация на пътната настилка, отводняването и знаковото стопанство на основния
довеждащ път от кв. Драгалевци до хижа Алеко с разклоненията му до финала на писта
„Витошко лале” и почивната станция на МЗХ.
Преустройството на довеждащите въжени линии от кварталите Драгалевци и Симеоново, рехабилитацията на довеждащия път и на съществуващите паркинги, както и устройството на
допълнителни паркинги е извършено в пълно съответствие с «Режими и норми за ползване на
природните ресурси, респ. за строителство и инфраструктура», утвърдени с Плана за управление на ПП. Като се има предвид, че Плана за управление е получил положителна екологична
оценка при одобряването му от Министерския съвет, трябва да се приеме, че рисковете по отношение на околната среда от предвиденото със СПУП доизграждане на довеждащата транспортна инфраструктура са в границите на допустимото.
7.11.9 ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Осигурените понастоящем водни количества ще задоволят и нуждите на новоразкриваните
обекти за хранене и подкрепителни пунктове. Ново водохващане се предвижда само за осигуряване на системата за технологичен сняг. СПУП предвижда да се изградят локални
пречиствателни станции със зауствания по предписание на БДДР.
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За осигуряване на необходимото ел-снабдяване, СПУП предлага изграждането на нов пръстен с
кабелни линии 110 кв. успоредно на оста на съществуващите „Симеоновски” и „Драгалевски”
лифтове и обвързването им в пръстен от подстанция „Симеоново”. Предвидени са и седем нови
трафопостове, които ще бъдат устройвани в комбинация с крайните станции на кабинковите
съоръжение и някои от седалковите лифтове.
СПУП предвижда също за нуждите на обслужването на операторните станции на лифтовете да
се изгради оптична кабелна мрежа също по оста на предвидените нови съоръжения.
Като цяло предвиденото доизграждане на системите на техническата инфраструктура не се
очаква да има каквото и да било отрицателно въздействие върху околната среда. Ще се подобри
пречистването на отпадъчните води на единичните обекти, които в момента ползват септични
и/или изгребни ями. Провеждането на кабелните електропроводи и оптичния кабел «в сянката»
на трасетата на съответните съоръжения предотвратява необходимостта от допълнителна
намеса в природните територии.
Окончателната оценка за въздействието върху околната среда от новото водохващане за нуждите на системата за производство на технологичен сняг би следвало да се направи на етапа
инвестиционното проектиране, доколкото посоченото в СПУП място не дава основания за
очакване на потенциален риск.
7.11.10 ПО ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Към момента на извършване на екологичната оценка документацията на Плана, датирана от
20.10.2008 г. не съдържа изискващите по чл. 108, ал. 4 на Закона за устройство на територията
Правила и нормативи за прилагането му. По тази причина не е възможно да се оценява ролята
им за едно или друго въздействие върху околната среда.

8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА

Компоненти и
фактори

Климат и атмосферен
въздух
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Таблица №41

Очаквано развитие на компонентите на околната среда и
възможни въздействия върху тях

Неблагоприятни въздействия върху климата не се очакват; въздействието върху
атмосферния въздух по време на строителството е обективно присъщо,
краткотрайно и допустимо предвид характера на предвидените дейности; при
експлоатацията, неблагоприятните въздействия върху атмосферния въздух се
определят като незначителни, краткотрайни и допустими т.к. не се предвижда
изграждането на обекти, източници на вредни емисии във въздуха
Усъвършенстване на транспортния достъп до ски зоната ще допринесе за
разпределяне на входящият поток на три части, равномерното натоварване на
територията и намаляване ползването на лични МПС, което като цяло ще
допринесе за опазване качествата на атмосферния въздух
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Води

Геоложка среда,
подземни води
Земи и почви

Растителност,
животински свят,
защитени зони

Ландшафт

Отпадъци и опасни
вещества

Шум, други вредни
физични фактори

КИН
Градоустройствени
параметри

Ноември ”2008г.

При заустване на пречистени отпадъчни води във водоприемниците и
водовземане за съоръженията, въздействията се определят като преки
Изграждането на изкуствено езеро, което се разглежда като положителен елемент
за визуално въздействие; въздействието върху повърхностните води се определя
като непряко
Изграждането на обекти за обслужване ще увеличи водопотреблението и
количеството на формираните отпадъчни води; въздействието се определя като
вторично
В случаите, когато над дере или водоприемник на пречистени отпадъчни води
премине съоръжение /лифт/, въздействието се определя като комбинирано
Не се очаква компрометиране на геоложката среда и подземните води
Поради местоположението и спецификата на разглежданата територия, промени в
почвеното плодородие на съседните площи не се очакват. Нарушенията ще бъдат
свързани с извършване на строителни и земни работи на конкретни строителни
петна. Оформянето на терените с новата им функция, зонирането на отделните
части става въз основа на утвърдени работни проекти. Въздействията се оценяват
като обективно необходими, ограничени като време и териториален обхват
По време на строителството е възможно, в границите на съответното сторително
петно да бъде унищожена растителност, вкл.и някои защитени видове
растителност
Възможно е увиличеният поток от туристи да предизвика разрушаване на
отделни флорни елементи, утъпкване и късане на някои редки видове, вкл.
лечебни растения
СПУП не предвижда устройствено планиране в границите на съседните на скизоната резерватни територии
В условията на респектиране на законовите и нормативни изисквания,
въздействието върху ландшафта се определя като обективно присъщо и
допустимо за характеристиките на територията и функциите, определени с
предложения специализиран устройствен план
При строителството и експлоатацията на предвидените със СПУП обекти е
възможна проява на неблагоприятно въздействие на отпадъците върху други
компоненти на околната среда най-вече върху почвите, ако не се съобразяват
изискванията на нормативната уредба и мерките, предложени в настоящата
оценка
При неспазване на технологичната дисциплина при боравене с опасни вещества
е възможно неблагоприятно въздействие върху хората и/или други компоненти
на околната среда; степента на въздействие се определя на ниска до средна, ако
работата с тези материали не се подчинява на съответните нормативни
изисквания и при условие, че не се съобразяват мерките, предвидени с
настоящата екологична оценка
Формираните по време на строителството шумови нива имат ограничено в
териториален и времеви аспект въздействие
Източник на наднормени шумови нива ще бъде автомобилния транспорт до
изходните пунктове към обектите за спорт и отдих; в обхвата на зоната не се
очакват наднормени шумови нива освен типичните за такъв вид функции; не се
очаква проява на отрицателно въздействие от други вредни физични фактори
В границите на територията, предмет на планиране няма установено наличие на
обекти на КИН
СПУП е насочени към отстраняване на всички дефекти и несъвършенства на
съществуващата туристическа инфраструктура, транспортния достъп и
инженерно-техническото оборудване на територията в обхвата на спортнотуристическия център «Алеко» и създаване на условия за сертифицирането му по
европейските и световни стандарти за различните видове спортове и
туристически дейности
Редица от включените в СПУП проектни решения, като правило ще имат
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позитивен глобален екологичен ефект, т.к водят до намаление, при равни други
условия, на специфичния енергиен разход, в частност от производството на
изкуствен сняг; благоприятно на околната среда ще се отрази и повишаването на
степента на благоустройство на урбанизираната част от територията, както и на
туристическите маршрути
Средното натоварване на територията с 13 души на хектар през зимния период,
което е резултат на предвиденото със СПУП нарастване на площите на пистите и
плацовете, превишава макар и незначително горната нормативна граница на
допустимо натоварване на територията
Слабост на СПУП е игнорирането на задачата за развитие на алтернативни форми
на туризъм, поставена с Плана за управление на ПП, която не може да се изчерпи
с предвидена зона за летни атракции
Преустройството на довеждащите въжени линии от кв. кв. Драгалевци и
Симеоново, рехабилитацията на довеждащия път и на съществуващите паркинги,
както и устройството на допълнителни паркинги е извършено в пълно
съответствие с «Режими и норми за ползване на природните ресурси, респ. за
строителство и инфраструктура», утвърдени с Плана за управление на ПП
Предвиденото доизграждане на системите на техническата инфраструктура няма
да има отрицателно въздействие върху околната среда
Съществена слабост на плана е липсата на изискващите се по чл. 108, ал. 4 на
Закона за устройство на територията Правила и нормативи за прилагането му,
което следва да бъде разработено към окончателният проект на СПУП

9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. “НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА

Нулева алтернатива е състоянието, при което предложеният проект не се реализира. При тези
условия, редица от стратегическите постановки на общински, областни и национални стратегии
ще останат неосъществени. Нулевата алтернатива изключва въвеждането в социален оборот на
природния потенциал за ски спортове и не повишава нивото на благоустроеност на
посещаваната и обитавана (хижите) част от територията.СПУП не съдържа алтернативни
решения.
Хипотетично, негова алтернатива би било решение, което стриктно спазва ограничителните
изисквания за недопускане на ново строителство и извършване единствено на реконструкции и
модернизации, заложени в Плана за управление на ПП. Дали при тяхното спазване е възможно
да се отстранят сериозните дефекти на съществуващото състояние и да се формира една система
от писти и съоръжения, отговаряща на европейските и световните стандарти може да покаже
само един конкретен проект, което не е задача на екологичната оценка.
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

НА

ЕКОЛОГИЧНА

ОЦЕНКА,

ВКЛ.

ТРУДНОСТИ

ПРИ

СЪБИРАНЕ

НА

10.1 МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВА

Избор на алтернатива не се налага, т.к. СПУП не се съдържа алтернативни постановки. Като се
има в предвид, че:
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 съоръженията в преобладаващата си част са физически и морално остарели (основната
част от тях е изграждана през 50-те и 60-те години на миналия век), ски пистите са формирани
хаотично:
 налице е лоша логистика и връзки между отделните зони за практикуване на ски спорт.;
 липсва на ясно зониране с цел разпределение на туристическият поток по степен на
подготовка;
 липсва обособен учебен плац и основно пространство за прием на посетителите;
 налице е лошо обезопасяване на зони с повишен риск;
 остаряла и недостатъчна като количество е техниката за обработка на снежните полета;
 лоша е пространствената организация и се получава смесване на потоците от
посетители: пешеходци, ски туристи, туристи със шейни и други средства за придвижване;
 не са осигурени площи за практикуващите сноуборд и екстремни ски;
 липсва на единно управление и обслужване на туристите,
следва заключението, че устройственият план е най-подходящият инструментариум за
постигане на цели, които да гарантират създаване на среда, отговаряща на европейски и
международни стандарти и стимулираща в максимална степен ползвателите й към респектиране
и опазване на ресурсите, които те ползват.
10.2 МЕТОДИ, ТРУДНОСТИ

При разработването на настоящата екологична оценка са използвани методически принципи,
подходи и конкретни методики, както следва:
 Методически принципи:
o принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория,
степента на усвояване на която определя характера на планиран, изграждане, съществуване и
развитие.
o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, определяща подходящото устройство на дадена територия;
o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет
на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и експлоатация и се
разглежда в непосредствена връзка с документи от по-висок или по-нисък ранг;
o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с
капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението,
o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;
o принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно
информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
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 Методически подходи - при проучване на съществуващото състояние се прилагат
основно аналитичните подходи, системно-структурния подход е в основата на оценката на
съществуващото състояние на компонентите на околната среда;прогнозата на компонентите се
базира на сценариите на намеренията за развитие, групирани по съответен начин.
Конкретни методики:
o Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,
Ек.Гюлеметова, 1986г.;
o Класификатор на почвите в България;
o Класификация на ландшафтите по БДС
o Методика за ландшафтно-естетическа оценка
o Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002г.
(МАТО/BG/9/1).
o Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води,
Ц.Цачев, част 1и2, 1991г.
o Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за
събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ’ 2004г.;
o Собствени проучвания и измервания
o Огледи на място


Наред с посочените методи са използвани данни от литературни източници, информация за
територията на горския фонд и териториите в обхвата СПУП; Национална стратегия за опазване
на биологичното разнообразие – том I, София 1993 г.; Националната програма за
биомониторинг на България, София 1999 г.; подробни данни за някои от хабитатите в
потенциално защитената зона, предоставен картен материал и др. (вж. приложенията).

11.

МЕРКИ

ЗА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,

НАМАЛЯВАНЕ

И

ВЪЗМОЖНО

НАЙ-ПЪЛНО

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА

Мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на СПУП са представени по компоненти на
околната среда, вкл. устройствените параметри на територията. На този етап срокове и
отговорници за изпълнение на посочените мерки не се представят, предвид ранният етап на
устройствено планиране.
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Мерки за намаляване на отрицателните последици

Таблица №42

Компонент

Мярка

Атмосферен въздух

Да се определи конкретен подход за подходяща изолация на пътното трасе до
х.Алеко и на предвидените паркинги; високата естествена способност за
разсейването на вредности и липса на други обекти, източници на вредни емисии не
налага предвиждане на допълнителни мерки за опазване на атмосферния въздух
Застрояването на обектите за обслужване да се съобрази с възможностите за
водоснабдяване; на станциите, на които не може да осигури водоснабдяване, да се
доставя минерална вода в бутилки и да се монтират химически тоалетни
При речните водохващания да се запазва непрекъснат екологичен минимум в реките
Да не се заустват непречистени отпадъчни води в реките
Преди да започне проектирането на водохващанията и заустванията да се вземат
необходимите Разрешителни за водоползване и заустване
Да не се нарушава сечението на речните легла при строителството на съоръженията.
Да не се изхвърлят строителни отпадъци в речните долини
Да се използва изправна строителна механизация и да не се допуска изливане и
течове на ГСМ
Канализационните мрежи и ЛПСОВ да се изпълнят и поддържат така, че да не се
допускат течове
Ел.механичното оборудване на ПС и ЛПСОВ да се поддържа в изправност, което да
гарантира нормална експлоатация
По време на строителството и експлоатацията да не се допуска подприщване на
повърхностните води и създаване на негативни безотточни форми; да не се намалява
напречното сечение на речното легло; да не се изграждат подпорни стълбове в
речното корито и да се осигури безпрепятствено протичане на речните води и
оттокът да остане ненарушен
Да се контролира оформянето на релефа на пистите и изграждането на дренажните
съоръжения
Да се извърши конкретно идентифициране на ерозираните земи и движението на
хора и техника по тези участъци да бъде забранено; да се предвидят конкретни (за
съответния терен) подходи за овладяване на процеса
Извозването на дървеният материал, получен от прокарването на просеки за писти и
съоръжения да става по горска въжена линия с цел запазване на почвения слой от
формиране на ерозионни канали
Да се извърши предварително уточняване на трасетата за движение на тежкотоварна
строителна техника с цел обезпечаване на контрол по ползването и
възстановяването им
Да се контролира изпълнението на предвидените противоерозионни мероприятия
Да се следи за качеството на тревния чим на пистите и на храстовата растителност в
обхвата им
Отрязването на дърветата по трасето на пистите да става ниско, до повърхността на
почвата; не е желателно да се отстраняват корените на отсечените дървета и храсти,
тъй като те имат почвозадържащо и противоерозионно действие; впоследствие би
могло да се приложи специална технология за обработката на дънерите с цел
ускоряване на процеса на разлагането им
Отнетият хумусният хоризонт, независимо от мощността му, да се депонира в
близост до работната площадка; в депонираната почва ще се съхранят органичната
маса (от горската постилка/тревната растителност) и наличните семена, които ще са
от значение за по-бързото възстановяване стабилитета на почвата след връщането й
върху пистата; задължително е да се почисти мястото и отнетия хумусен хоризонт
от камъни и от по-едри скални късове; почистването да става ръчно или със
специални гребла; събраните камъни да се складират в напречни на наклона улеи за
да може да се използват впоследствие при необходимост около трасето на пистите

Води

Земи и почви
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или при изграждането на дренажи
Преди започване на изкопните работи да се проучат зоните за оттичане на
повърхностните води по тях, за да се изградят дренажи; така ще се защитят всички
места по трасето, в които има опасност от съсредоточаване на водни потоци при
топенето на снеговете и при интензивни дъждове; върху не много стръмните
участъци напречно на наклона на пистите да се правят канавки с дълбочина 20 cm и
на разстояние 20 m една от друга за отвеждане на повърхностните води; канавките
да заустват в дренажната система; периодично трябва да се почистват, за да не се
затлачват
След приключване на планировъчните дейности по релефа на пистите да се
възстанови почвеният хумусен слой, като за целта могат да се използват
геосинтетични мрежи, специално предназначени за противоерозионна защита
За пистите е необходимо създаването на плътен, надежден тревен чим, специално
пригоден за неблагоприятните условия на ски пистите; необходимо е спазване на
технологията за засаждането му на обекти от такъв тип; въпреки високото
съдържание на хумус, минералното торене с азот и фосфор е наложително, тъй като
микробиологичните процеси са забавени поради киселата реакция на почвите и посуровите климатични условия; в състава на тревните смески трябва да доминират
местни видове, с по-голяма устойчивост на отъпкване и с изразена
студоустойчивост; препоръчва се засяването на тревите да става през есента
В определени участъци би могло да се засадят подходящи храсти (местни видове)
встрани от пистата, за да ограничи странично стичащите се води; засаждането да
стане рано напролет, за да се използват запасите от влага след стопяване на снега и
задържане на температурите над 50С
Оформянето на релефа около сградите и съоръженията трябва да бъде направено
съобразно противоерозионните изисквания при наклон на терена, превишаващ 1-2°;
около съоръженията, разположени на стръмни места, е подходящо да бъдат
изградени тераси с обратен наклон; откосите на терасите да се укрепят от свличане
и затревят или захрастят; рекултивацията на почвите в просеките на въжените линии
и електропроводите е подобна на тази по трасетата на ски пистите
Поддържането на тревата около съоръженията в безснежните сезони в добро
състояние е задължително; за целта при необходимост почвата трябва да се наторява
с умерени дози; за да не се замърсяват почвите с твърди битови отпадъци,
кошчетата трябва редовно да се почистват
При изграждането на паркингите хумусният хоризонт от площадката също трябва да
бъде съхранен и оползотворен, като част от хумусната почва може да бъде
използвана за рекултивация на други, близки терени; покрай паркинга е добре да се
изгради буфер от подходяща храстова или дървесна растителност, за да се ограничи
разпространението на аерозолните емисии от автомобилите
Същите мерки трябва да бъдат приложени и при създаването на Ново водохващане
за осигуряване на предвидената система за технологичен сняг; като място за
локализиране на ХТС е избрано дерето под финалната зона на писта „Витошко
лале” по поречието на р. „Янчовска”, след локалното водохващане за обектите в
зона „Алеко”;релефът в този участък позволява лесно да бъде осигурено
необходимото количество вода за заснежаване
Конкретното проектиране да се съобрази с резултатите от извършените
геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания на
съответният обект
Водовземането от съществуващите и евентуално изградени нови водовземни
съоръжения от подземни води да се извърши в съответствие с разрешителния
режим по Закона за водите и наредбите към него
След приключване на строителните работи да се проведе противоерозионна защита
и се приложат мерки за рекултивация на нарушени терени и привеждането им в
естетичен вид
Да се извърши коректна идентификация на границите на санитарно-охранителните
зони около водовземните съоръжения от подземни и повърхностни води, ползвани
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за питейно-битови цели, и опазването им в съответствие с забраните и
ограниченията на наредбата, по чл. 135, т.6 от Закона за водите
Изграждането на нови речни водохващания и/или водовземни съоръжения от
подземни води да се осъществява въз основа на съответни разрешителни, съгласно
изискванията в Закона за водите и наредбите към него
При подробните фази на проектиране да се прецизира ситуирането на всеки обект на
терена за да не се допусне фрагментиране и/или унищожаване на местообитания на
ценни видове и да не се нарушава възпроизводството на популациите
При трасирането на новите писти и маркирането на дърветата за изсичане,
селективно да се прецени как да бъдат оформени (сухо или зелено кастрене)
екземплярите, които ще останат в периферията на масивите
При изсичането на дърветата да се положат максимални грижи за запазване на
страничните масиви, а извозването на изсечения материал да се извършва с
животинска тяга или при техническа възможност – с горска въжена линия; с оглед
бъдещото уплътняване на периферията на масивите в периферните части на пистите
и просеките за лифтовете и влековете не следва да се изсича подрастът
Да се изготви проект за рекултивация на трасетата на ски пистите и просеките на
изкачващите съоръжения, в които да се приложат всички мероприятия по
опазването на почвите, след което да се пристъпи към затревяване с подходящи
местни тревни видове
За укрепване на горските насаждения, тангиращи с просеките на пистите и въжените
линии, да се използват ветроустойчиви храстови видове срещу поривни ветрове
Почистването на растителността и заравняването да се извършва с ръчни средства;
подхода и начините на почистване на растителността и местата на заравняване да се
съгласуват предварително с Дирекция ПП Витоша; контролът по прочистването на
растителността и заравняването на терена да се осъществява от служителите на
Дирекция ПП Витоша
Разположената извън трасетата на новите писти ерозирана ивица на територията на
хабитат с код 4060 да бъде заздравена чрез геоклетъчна система GEOUEB.
Като компенсираща мярка се предлага възстановяване на площ 1500 м² на природно
местообитание с код 4060 (Алпийски и бореални ерикоидни съобщества) в ерозирани
участъци от ски-писта Витошко лале
Да се определи и започне априорно компенсаторно залесяване на места, посочени от
ПП Витоша с цел недопускане промяна в относителните дялове на растителната
покривка в обхвата на парка
Задължително е поддържането на просеките; необходимо е изготвяне на проект за
рекултивация и стриктно спазване на мероприятията предвидени с техническа и
биологична рекултивация още в първата година след изграждането на обектите
Да се предвидят съвременни възможно най-безшумни въжени съоръжения, с цел да
се намали шумовото безпокойство на животните
В процеса на конкретното проектиране и изграждане, както и при обсъждане
показателите и параметрите за мониторинг на околната среда, да се провеждат
консултации с експерти от Дирекцията на парка и с експерти по екология и
консервационна биология от други институции и НПО
Излишните земни маси да се събират и използват за рекултивация и/или теренно
моделиране
Да не се допускат аварийни разливи на ГСМ от строителните машини и машините
за обработка на ски пистите
Растителните отпадъци да се натрупват в компостери до превръщането им в
естествен торф
В отговор на действащите законови и нормативни изисквания да се определят
предпоставки за постепенно преминаване към разделно събиране на битовите
отпадъци .
Да се предвидят подходящи мерки за управление на отпадъците в обхвата на зоната,
с цел да не се допусне увеличаването на синантропни видове- гризачи, мухи,
хлебарки, които са приносители на заболявания при хората
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Да се разработи Програма за управление на отпадъците на територията на
туристическа и ски-зона Алеко
Да се разработят и предложат организационни мерки за осигуряване максимална
Вредни физични
защита на средата по време на строителството на обектите в зоната и гарантиране на
фактори
минимум територии и обекти, подложени на акустично натоварване
Да се осигурят съоръжения /лифтове, влекове/, отговарящи на най-добрите налични
технологии към настоящият момент в тази област
Да се проучат възможностите за разполагане на паркинги и на основните
съоръжения на станциите – задвижващи механизми, резервни дизел агрегати и др. п
на различни нива, вкл. под кота “о”, което ще ограничи разпространението на шум в
околната среда
За извозване на дървения материал да се използва горска въжена линия, с което ще
се ограничи използването на тежкотоварен транспорт в зоната
Преди започване на активна строителна работа, да се определят трасета за преминаване на обслужващият строителството транспорт
Да се предвиди провеждане на възстановителни дейности на ерозиралите земи,
Ландшафт
непривлекателните части от ландшафта и поддържане и възстановяване на
естествените елементи от ландшафта, непосредствено прилежащи на съоръженията
и обектите в зоната
На особено внимание при строителството и експлоатацията на обектите в зоната да
се извършва поддържане и възстановяване на непосредствено контактните им
територии
Проектната документация на СПУП да се допълни със следните текстови, таблични
Устройство на
територията и пре- и графични елементи, за да бъде по-пълно и точно илюстрирано и параметрирано
поръки за промяна проектното решение:
- опорният план да съдържа границите на зоните и режимите, определени с Плана за
на плана
управление на ПП;
- опорният план да отрази точните граници на защитените местообитания според
фактическата им наличност на територията, а не по начина, показан в ПУ, поради
установени неточности в последния;
- опорно-сравнителен план, на който върху насложените опорни планове по предходните точки е отразено проектното решение;
-таблица на баланса на територията (съществуващ и проектен), който да представлява цифров израз на горепосочения опорно-сравнителен план;
- попълване на основния чертеж на проектното решение с въведените в територията
устройствени зони и евентуално самостоятелни терени с устройствен режим, някои
от които са показани, но без граници на чертеж № 0000035 към предварителния
проект;
- правила и нормативи за прилагане на плана, съгласно чл. 108, ал. 4 на ЗУТ.
Проектните решения на плана да се усъвършенстват и допълнят в следните
направления:
- териториалното развитие на мрежата от ски писти и обслужващите ги съоръжения
(въжени линии) да се съобрази в по-голяма степен с картно-документираното фактическо разположение на защитените местообитания;
- сумарният капацитет на инфраструктурата за зимни спортове, при отчитане, че се
ползва от 70 % от посетителите, да се редуцира така, че да не води до общо средно
натоварване на територията през зимния период с повече от 10 души на хектар;
- да се разработят решения за развитие на алтернативни форми на туризъм през
летния период, като свързаното с осъществяването им общо средно натоварване на
територията през този период да бъде в границите на нормативно допустимото
Да се извършат допълнителни специализирани проучвания за евентуално
обосноваване на мрежа от екопътеки за нуждите на екотуризма; при доказана
целесъобразност да се приложи мрежа, която гарантира минимум пресичания и
конфликти с останалите мрежи в зоната и парка
Да се разработят и предложат специализирани туристически маршрути –
ботанически, орнитологически, за езда, велотуризъм, планинско колоездене и др.
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Други

Да се прецени целесъобразността от създаване на условия за индивидуално или
организирано ползване на моторни шейни и кучешки впрягове, а през лятото чрез
реализиране на конен и вело туризъм и при евентуалното й потвърждаване да се
проектират подходящи трасета, като се сведат до минимум пресичанията и
конфликтите с останалите маршрутни системи
Разкриване на възможности и постигане на конструктивен диалог между
заинтересовани ведомства, институции и лица с цел постигане на най-добри
резултати за всички участващи в процеса по създаване на съвременна туристическа
и ски-зона страни
Разработване и въвеждане на нова политика за информиране на обществеността за
значението на опазване и респектиране на защитените територии
Прилагане на гъвкава политика за осигуряване финансирането на консервационните
дейности
Изработване и въвеждане на устройствени подходи и трасета за евакуация,
базирани на пределни разстояния от транспортните артерии
Лифтовите съоръжения да бъдат съоръжени с необходимите приспособления за
транспортиране на планински колела

12. ОПИСАНИЕ НАНЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на
околната среда е определящ по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат приложени
по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерките за наблюдение и
контрол по време на прилагането на плана:
Мерки за наблюдение и контрол по прилагането на плана
Компоненти и
фактори

Повърхностни
води

Ландшафт, земи
и почви

Мерки
Контрол на водопотреблението.
Мониторинг на повърхностните и
подземните води*
Контрол по изпълнение на
рекултивационните и възстановителни
мерки

След приключване на сезона да се прави
проверка за наличие на оголени места по
пистите и на трасетата под ски влековете
и лифтовете, и да се проведат
съответните мероприятия за
възстановяване и заздравяване на
тревния чим.; тогава се прави и
допълнително почистване от
камъни;почистват се канавките, прави
се допълнително отводняване, ако е
необходимо;. почвата се подхранва с
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Периодичност

Отговорен орган

Съгласно действащата
нормативна уредба

Басейнова дирекция

Постоянно

РИОСВ

Периодично

РИОСВ

Община
Инвеститор и
ДПП Витоша
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Земни недра,
подземни води

Биоразнообразие

подходящи торове, в подходящи дози

Измерване на дебита (отнеманите водни
количества) на водовземните системи и
съоръжения (сондажни кладенци), на
температурата на водата и на водното
ниво в кладенците

Опробване и определяне на водородния
показател, разтворения кислород,
окислително-възстановителния
потенциал, електропроводимостта,
перманганатната окисляемост,
съдържанието на калций, магнезий,
натрий, калий, желязо, манган,
хидрокарбонати, хлориди, сулфати,
фосфати, амоний, нитрати и нитрити,
общата минерализация или сухия остатък
и йонния баланс *

ВиК

2 пъти годишно за
напорни подземни
води и 4 пъти
годишно за
безнапорни подземни
води

Акредитирани
лаборатории

Постоянно

Инвеститор и

Постоянен мониторинг на защитените
растителни видове.

Постоянно

Инвеститор и

Контрол върху незаконни сечи и
странични ползвания в горите, особено в
местата, където по просеки, временни
пътища и туристически пътеки се
улеснява достъпа на бракониери.

Постоянно

Инвеститор и
ДПП Витоша

Спазването на изисквания в съответствие
с действащите закони, наредби и
правилници, препоръки на ПУ на ПП
Витоша

Постоянно

Инвеститор и

Постоянно

РИОСВ

Контрол върху навременното пролетно и
есенно аериране и подсяване с тревни
смески на ски пистите и просеките.

Цялостен контрол върху трасирането и
изсичането на растителността при
изграждането на ски писти, просеки под
лифтове и влекове, разширяване на ски
пътеки и други строителни дейности
Контрол за надеждно затревяване на
новите писти и просеки
Осъществяване на постоянен мониторинг
за състоянието на природните екосистеми
в обхвата на СПУП
Осъществяване на постоянен мониторинг
за състоянието на екосистемите по
протежение на основните туристически
маршрути с цел недопускане появата на
рекреационна дегресия, в т.ч. и за
територията на СПУП, където се допуска
преминаване със ски по традиционно
наложилите се и съществуващи от дълго
време туристически пътеки.
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12 пъти годишно за
безнапорните
подземни води и 4
пъти годишно – за
напорните

ДПП Витоша

ДПП Витоша

ДПП Витоша

Инвеститор

ДПП Витоша
Също

Също

Също

Също
Инвеститор
съвместно с
представителите на
Дирекция ПП
“Витоша”.
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Земи и почви

Отпадъци
Вредни физични
фактори
Устройствено
планиране

Наблюдения върху местообитанията и
поведението на фауната в границите на
зоната

Сезонно

Провеждане на контрол за състояние на
почвите по пистите след трайното
стопяване на снежната покривка с цел
определяне на необходимостта от
провеждане на възстановителни и
противоерозионни мероприятия

Късна пролет и в
средата на есенния
сезон

РИОСВ

ПП Витоша
Инвеститор
РИОСВ

Инвеститор

Периодични проверки за състоянието на
тревната покривка по трасето на пистите

Периодично

Провеждане на почвени и растителни
анализи с цел определяне
необходимостта от торене и растителна
защита на пистите

Периодично

Инвеститор

Постоянно

РИОСВ

Контрол за нерегламентирано депониране
на отпадъци и провеждане на мерки за
премахването им

Мониторинг на шумовите нива на в
туристическите ядра и на определени
места в зоната

При проектирането и изграждането да се
осъществява контрол за запазване на
предвидените с плана устройствени
параметри

При необходимост
Постоянно

РИОСВ

Инвеститор

Инвеститор
РИОСВ

Инвеститор
Инвеститор

* Мерките за наблюдение и контрол на подземните води в земните недра са регламентирани в “Наредба №
5/8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг
на водите” (ДВ, бр. 95/2000 г., в сила от 21.11.2000 г).

Съгласно изискванията за създаване на мониторинг на водите, в района на туристическата и
ски-зона Алеко следва да се организира наблюдение и контрол на повърхностните и подземните
води.
На водоизточника за системата за изкуствен сняг да се измерва:
 количеството на отнетите води;
 количеството на изпускания екологичен минимум;
 веднъж на тримесечие да се прави физико-химичен анализ на водни проби за доказване
качествата на водите за питейно водоснабдяване, в случай, че се предвиди такова.
Планът за собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в повърхностни водни обекти,
трябва да съдържа изискваните характеристики. За всяка локална ПСОВ е необходимо да се
определи:
 мястото на заустване на пречистените отпадъчни води;
 мястото/местата на пробовземане;
 количеството на заустваните отпадъчни води;
Ноември ”2008г.
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качествата на заустваните отпадъчни води.

Наблюдаваните показатели за качествата на заустваните отпадъчни води от всяка ПСОВ найчесто са неразтворени вещества, БПК5, азот амониев, нитритен и нитратен, фосфати. Измерва се
и количеството на задържаните утайки. Отчетените стойности на показателите ще сигнализират
работата на пречиствателните съоръжения и ще дават възможност за подобряване на
експлоатацията на ПСОВ. Качествата на пречистените отпадъчни води се измерват 1 път на
тримесечие. Ежедневно се измерва количеството на пречистените отпадъчни води.
Изпълнението на условията за собствени наблюдения и контрол ще даде възможност за
своевременно реагиране при влошаване качествата на подземните или повърхностните води
като се определи източника на замърсяване и се преустанови неговото въздействие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание анализите и оценките на съществуващото състояние на компонентите и факторите
на околната среда и очакваните въздействия от прилагането на специализираният подробен
устройствен план – фаза предварителен проект на Туристическа и ски-зона Алеко, настоящата
екологична оценка формулира следните основни изводи и заключения:
 в процеса на досегашната експлоатация на ски-зоната са установени известни
неудобства за скиорите, туристите, обслужващият персонал и състоянието на природната среда,
произтичащи от:
-лош транспортен достъп до зоната;
-физически и морално износени съоръжения за ски-спорт;
-безсистемно и хаотично формирани ски-писти и липса на подходящи връзки между тях;
-липса на подходящи пространства за прием и разпределние на туристическия поток;
-лошо обезопасяване на зони с повишен риск за туристите;
-липса на единно управление и обслужване на туристите;
-лоша пространствена организация и смесване на потоците от пешеходци, ски-туристи,
туристи с шейни, детски колички, обучаващи се деца и др.;
за състоянието на околната среда в обхвата на проучваната територия е характерно:
-проява на активни ерозионни процеси с антропогенен и генетичен произход;
-ландшафтни елементи, намиращи се състояние на относителна устойчивост;
-наличие на местообитания с крайно неблагоприятно консервационно състояние;
-значителна част природни местообитания, загубили характера си;
-разливи или проникване на непречистени отпадъчни води поради амортизирани мрежи
и съоръжения;
-наличие на петна от криминално депонирани строителни и други видове отпадъци;
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 посочените съществуващи устройствени, организационни, екологични и управленски
недостатъци, заедно с подчертаният интерес на столичани към тази част от Витоша и
ползването й като популярна, макар и неудобна дестинация, мотивират необходимостта от
разработването на инструментариум-подробен устройствен план, с който да се постигне:
-единно управление на зоната;
-ясно функционално предназначение на отделните видове терени;
-ясна вътрешна структура, взаимовръзка между елементите и йерархична им
съподчиненост;
-безопасни условия за практикуване на зимни и летни форми на отдих и спорт;
-поддържане на екологичното равновесие;
постигането на посоченото по-горе, СПУП постига чрез:
-запазва се съществуващата комуникационната мрежа и парковите пътища; предлага се
рехабилитация на пътната настилка, отводняването и знаковото стопанство, които принадлежат
към категорията «незабавни, първоетапни действия»;
-специализираната транспортна инфраструктура (лифтове и влекове) се развива на база
реконструкция, запазване на трасетата в по-голямата им част, увеличаване или скъсяване на
някои участъци, изместване на станции, подмяна на типа съоръжение с цел постигане на удобни
вертикални и хоризонтални връзки за ползвателите на зоната;
-ски-пистите се развиват на база съществуващи и нови трасета, базирано на отстраняване
на издънкова растителност, прочистване от дънери, ползване на генетично увредени земи и
природни местообитания с нарушени характеристики;
-не се предвижда изграждане на нови обекти за подслон, разчита се единствено на
реконструкция и модернизация на съществуващите легла за настаняване и подслон;
-съществуващите обекти за хранене се запазват и модернизират; нови обекти ще има
само при началните и крайни станции на въжените съоръжения;
-предвижда се изграждане на нови ел-кабелни линии, оптична кабелна мрежа,
реконструкция и модернизация на В и К мрежите;


по отношение очакваните изменения на околната среда е характерно:
-неблагоприятни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда са
характерни предимно за периода на строителство; оценява се като обективно присъщо,
ограничено във времеви и пространствен характер;
-усвояването на територии с характерни местообитания е сведено до минимум;
-състоянието на типовете природни местообитания не е пречка за разполагане на
предложените с плана ски-писти и съоръжения


 посоченото по-горе фактическо състояние на територията, документалната й
принадлежност към защитени зони и предложенията на СПУП за създаване на съвременна и
удобна за ползване ски-зона, се оценява като мотив за ревизия и корекция на Плана за
управление на ПП Витоша за териториите с потенциал за развитие на зимни и летни форми на
отдих и рекреация.
Ноември ”2008г.
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В заключение, базирано на принципите за устойчиво развитие и постановките, регламентирани
от ЗУТ и ЗООС, авторският колектив, разработил Доклад за екологична оценка на
Специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски-зона Алеко, предлага на
Експертният екологичен съвет към РИОСВ-София да приеме следното
РЕШЕНИЕ
Съгласува СПУП на Туристическа и ски-зона Алеко. При следващите нива на проектиране и
строителство да се спазват изискванията и мерките, предложени от Доклада за екологична
оценка и Доклада за оценка съвместимост.

.....
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ПРИЛОЖЕНИЯ

І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

ІІ. КАРТИ И СХЕМИ

1) Опорен план, М 1 : 10 000
2) Опорно-сравнителен план-екосистеми и гори, М 1 : 20 000
3) Опорно-сравнителен план-начин на трайно ползване, М 1 : 20 000
4) Обща устройствена схема за развитие, М 1 : 20 000
5) Схема съоръжения и техническа инфраструктура, М 1 : 10 000
6) Схема писти, М 1 : 10 000
7) Намеса по видове екосистеми, М 1 :10 000
8) Схема писти и туристически пътеки, М 1 : 10 000
9) План за застрояване, район х.Алеко и х.Щастливеца, М 1 :2000
10) План за застрояване, Финална къща п.Витошко лале, М 1 :2000
11) Зониране на територията на ПП Витоша съгласно План за управление
12) Фрагмент от геоложка карта
ІІІ. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ

1)
2)
3)
4)

РИОСВ-София, изх.№ 04-00-1612/30.05.2008г.
МОСВ-Басейнова дирекция Дунавски район, изх.№ 3708 от 09.09.2008г.
Дирекция Природен парк Витоша, изх.№ ИТ 03-552/25.08.2008.
Столична община изх.№ ГР-70-00-834/07/12.11.2007г.

ІV. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ
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