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ВСТЪПЛЕНИЕ

Настоящият отчет представя резултатите от проект „Изготвяне и представяне на
доклад за водния баланс на територията на Природен парк “Витоша”, към задача
„Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”, по проект №
5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен
парк Витоша - фаза II” финансиран с Договор № 5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
Разработката съдържа над 220 страници, над 120 фигури и 45 таблици, разработени са
ГИС база данни и резултати, регистри, схеми и информация на електронен носител.
Националният институт по метеорология и хидрология изпълни и предаде в срок
разработката в три етапа:
Първи етап: Представяне на резултати от обработката и анализа на климатичните,
хидроложки и хидрогеоложки данни за периода 1961 – 2012 г., краен срок за изпълнение на
първи етап – 30.09.2013 г.
Втори етап: Изготвяне и представяне на доклад за водния баланс за територията на
Природен парк “Витоша”, краен срок за изпълнение на втори етап – 30.06.2014 г.; очакван
резултат – доклад за водния баланс за територията на Природен парк “Витоша”.
Трети етап: Изработване на ГИС база данни на всички елементи, свързани с водния
баланс на Природен парк “Витоша”, хидрологичен /водно – стопански/ модел и окончателен
доклад с текстови и графични материали, краен срок за изпълнение на трети етап –
30.09.2014 г.
Извършените от експертите изследвания са в изпълнение на изискванията в
съответните етапи и на поставените в Техническата спецификация дванадесет задачи, както
и допълнителни анализи и дейности за постигане на изискваните резултати.
Във втори и трети етапи е извършена следната дейност:
Допълнен е анализът на факторите за формиране на местния климат. Извършена е
оценка на елементите на климата: слънчево греене, слънчева радиация, оледенявате и снежна
покривка , вятър, облачност, температура на въздуха, валежи. Извършен е анализ и оценка на
промяната на факторите при различни периоди за изява на тенденциите.
Извършена е оценка и характеризиране на оттока и водните ресурси. Уточнена,
описана и характеризирана е речната мрежа на Природен парк “Витоша”, разработен е ГИС.
Оценен е хидроложкия режим. Анализирани са различни времеви периоди.
Разработен и описан е модел за водения баланс. Моделиран е водния баланс на
територията на Парка за периода 1961-1990 г и 1961-2010. В резултат от моделирането е
извършена оценка на естествените водни ресурси на Природен парк “Витоша”. Разработен е
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ГИС. Разработени са характеристики на естествения отток и е анализирана хидроложката
изученост.
Извършена е оценка на подзeмните водни ресурси. Анализирана и оценена е
хидрогеоложката изученост на територията на Природен парк “Витоша”. Дадена е методика
и е разработена хидрогеоложката карта на района.
Оценено е състоянието по отношение на експлоатация на подземни води и оценка на
състоянието по съществуващите данни от режимни наблюдения. Ревизирани са картите на
естествени и експлоатационни ресурси.
Извършен е избор на подходящ модел и е оценена ролята на подземните води при
баланса на речния отток. Разработени са: базисна хидрогеоложка карта на ПП Витоша, карта
на типовете подземни води, карта на коефициента на подземно подхранване на реките на
територията на ПП Витоша и др. Разработен е ГИС.
Анализирано е използването на водните ресурси за целите на водностопанския баланс
на територията на Природен парк “Витоша”. Разработен е методичен подход и схема на
използване на водите.
При това е отчетена спецификата на района. Разработен е подход за идентификация и
оценка на туристическите водоснабдителни групи и обекти и описание на схемата в среда на
ГИС. Идентифицирани са основните обекти и водопотребители на територията на ПП
Витоша – хижи, хотели и др. В съответствие с нормативната база са оценени нормите и
водопотреблението. Отчетена е степента на натовареност и сезонността, които са отразени в
разработените модил и регистри. Разработеното е база, която се ползва при изчислителна
схема и моделирането на водностопанския баланс на Природен парк “Витоша” в третия етап.
Извършена е оценка на водопотреблението за туристическите обекти и групи.
Анализирани са демографското, икономическото развитие и водопотреблението на
населените места в района на Природен парк “Витоша”. Разработен е ГИС за описание на
водностопанската система, водоизточниците и водоснабдителните групи.
Предлставена е Методика за оценка на минимално допустимия отток и са извършени
моделни изследвания при актуална хидроложка информация.
Въз основа на схемата на използване на водите е разработен имитационен модел на
водностопанската система на Природен парк “Витоша”. Извършено е имитационно
моделиране на водностопанския баланс на парка, вкл. моделиране и анализ в условия на
климатични промени и екстремни явления.
Извършена е оценка и анализ в условия на засушаване, което включва: анализ на
засушаването с моделиране на хидроложки редици, оценка на засушаването с индекси на
засушаване и анализ при климатични сценарии. Извършено е имитационно моделиране на
водностопанските баланси при сценарии засушаване.
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Разработена е оценка на високите води. В среда на ГИС са анализирани зоните в риск
с отчитане природните и антропогенните фактори.
Анализирани са водоохранните и защитени зони. Дадени са насоки за управление на
Природен парк „Витоша”.
Разработени, описани подробно и предадени на електронен носител са:
1. Геоинформационна система за целите на интегрираното управление на Природен
парк „Витоша” ГИС база данни;
2. Приложения:
- регистри и бази данни за водоползвателите, водовземанията, туристическите
обекти и водоснабдителни групи, населените места, водопотреблението,
екологичен отток;
- разработени в ЕXCEL таблици за изчисление на водопотреблението по различни
норми – Наредба №4 и по норми от План управление;
- информация получена от „Софийска вода”, ВК”Перник” и МОСВ;
- снимки на водохващанията, събирателните канали, реките и хижите, направени от
колектива при работни посещения в Природен парк „Витоша”;
- схеми на използване на водите
- информация от проекти и разработки
- информация и данни от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район” за водовземанията и разрешителния режим,
качество на водите и санитарно-охранителните зони;
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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА
1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ

Природен парк „Витоша” се намира в границите на планина Витоша. Витоша се
издига величествено над Софийското поле като грамаден купол. Тя се намира в западната
част на средна България, в най-северната част на Планско-завалската планинска верига и е
единствената куполна планина от вулканичен произход у нас. Оградена е от Софийската
котловина от север, Пернишката на югозапад и Самоковската. На изток планината плавно
прелива в Плана планина, а на запад от Люлин планина я отделя Владайския проход. На юг
от Верила я отделят седловината Букапреслап и Добри дол. В тези си граници площта на
планината възлиза на 311, 28 кв. км.
1.2. ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАРК ВИТОША

Витоша е заобиколена от полетата Софийско, Самоковско, Димитровско, Радомирско
и ниски планини. Склоновете са стръмни на север и запад, и по-полегати към юг и изток.
Има обширни платовидни била, над които се издигат по-високи върхове и голи раздробени
скали. Реките са набраздили Витоша с плитки долове, понеже планината е издигната в младо
геологично време. На югоизток тя продължава в Плана планина, на юг във Верила, а на изток
р.Искър я дели от Лозенската планина.
В орографско отношение Витоша е отделена сравнително добре от съседните на нея
планини. Най-високият връх е Черни връх с 2290 м надморска височина. Вододелът между
Черноморския и Беломорския водосборни басейни минава по главното било на планината –
„Скопарник – Черни връх – Селимица – Острица”.
Нископланинският район се простира от около 700 м до 1000 - 1200 м,
среднопланинският – до около 1800 - 2000 м, а високопланинският (субалпийски) пояс – над
тази височина.
Витоша се подразделя на четири дяла, всеки от които започва от Черни връх и се
простира към по-ниските части. Северният (Каменделски) дял е ограничен между Владайска
река и Дълбока река. Най-високите върхове на неговата територия са Копитото (1348 м),
Черната скала (1768 м) и Средец (1968 м). Източният (Купенски) дял се простира от
Дълбока река на север до Куртова река на юг. Най-високи са върховете Голям Купен (1829
м), Малък Резен (2179 м) и Голям Резен (2282 м). Югозападният или Ветренско-Боснешки
дял се подразделя на Ветренска, Петруска и Боснешка части, като най-висок е връх Кръста
(1561 м). Северозападният (Селимашки) дял е ограничен от долината на река Владайска и
водораздела на реките Матница и Кладнишка. Най-високи са върховете Самара (2108 м),
Селимица (2040 м), Острица (1695 м) и Църни връх (1641 м). Разпределението на височините
и съответните площи е представено с хипсографската крива на фиг.1.1.
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Фиг.1.1. Хипсографска крива

Фиг.1.2. Цифров модел на терена
Цифров модел на терена
Максимална височина 2287 м
Минимална височина 700 м

Фиг.1.2’. Легенда към Цифров модел на терена
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Хипсографската крива е изчертана на базата на създаден цифров модел на терена
(ЦМТ) с големина на клетката 30м. ЦМТ е създаден като са използвани векторни данни за
топографски точки, контури, речна мрежа и водни обекти. Използван е ESRI софтуер
ArcInfo Workstation и TOPOGRIDTOOL. Това е интерполационен метод специално създаден
за създаване на хидроложко коректен ЦМТ от сравнително малко, но добре селектирана
информация за височини и речна мрежа. Той разглежда водата като основен фактор на
ерозията и формираща основните форми на земната повърхност и осигурява оттичането на
водите. на фиг.1.2. е представен грида на земната повърхност.
От значение за анализа на водния баланс и хидрологията са почвeното, земното
покритие и геоложкия строеж. Кратко описание на първите е дадено по-долу, а геоложкият
строеж е представен в част Подземни води.
1.3. ПОЧВИ

Физикогеографските условия на Витоша са предпоставка за значително разнообразие
на почвената покривка. Голямото разнообразие на географски условия и големите разлики в
надморската височина на различни части от Витоша са предпоставка за голямото почвено
разнообразие. Почвообразуването е протекло върху изветрителни продукти главно на кисели
скали, при различие в дренажа, под преобладаващото влияние на горска и субалпийска и
алпийска растителност (План за управление на Парк Витоша).
Главните почвени единици са:
1.Силно излужено до слабо оподзолени канелени горски почви.
Разпространени са в най-ниските части на планината. Формирани са върху изветрителни и
преотложени продукти на кисели скали под влияние на горска растителност. Хумусното съдържание
е около 2-2,5% в повърхностния хоризонт и намалява в дълбочина до 0,5%. Почвената реакция е
кисела. По механичен състав са преобладаващо средно песъкливо-глинести.
2. Силно излужени до слабо оподзолисти канелени горски почви, слабо до средно ерозирани.
Разпространени са в зоната на преходната почвено-картографска единица и са формирани при
аналогични условия. Заемат участъци от релефа с по-голям наклон, поради което при тези почви
ерозионните процеси са по-добре изразени. Тези почви не се отличават съществено от предходните.
3.Кафяви горски почви, тъмни.
Кафявите горски почви, тъмни са разпространени на надморска височина 1400-1750м
предимно на сенчестите склонове. Формирани са върху изветрителните продукти на кисели скали
под влияние на букова, смърчово-букова и дъбова растителност. В повърхностният хоризонт
количеството на хумуса е около 8,9%, като намалява до 3%. Средно песъклив-глинести.
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4.Кафяви горски почви, тъмни, вторично затревени.
Разпространени са в зоната на преходната почвена единица. Формирани са при същите
петрографски и биоклиматични условия. По основните си морфологични и общи физични и химични
характеристики не се отличават съществено от тях. Единственото различие се изразява в
отстраняването на горската растителност и използването им като високопланински пасища и ливади.
5. Кафяви горски почви, светли.
Кафявите горски почви, светли са широко разпространени на територията на Витоша, като
заемат по-припечни части от релефа. Формирани са върху много леки по механичен състав
изветрителни продукти на кисели скали. По механичен състав са песъкливи. Съдържанието на хумус
е 2,66%, като в дълбочина намалява до 0,5%. Почвената реакция силно кисела.
6. Кафяви горски почви , плитки, неерозирани и слабо ерозирани.
Разпространени са в средните и по-ниски части на планината. Заемат участъци от релефа със
значителни наклони, които са силно дренирани и засегнати от геологична и съвременна ерозия.
Твърдата почвообразуваща скала е плитко заложена. Механичният им състав е леко до средно
песъкливо-глинест. В почвите под гората, както и в затревените зони, количеството на хумуса е около
3,5-4,2% в повърхностния хоризонт. Почвената реакция е силно кисела.
7. Кафяви горски почви, плитки, слабо до средно ерозирани.
По разпространение и условия на почвообразуване тези почви не се различават от
предходните. В резултат на по-интензивни процеси на ерозия профилът им е скъсен. По механичен
състав са глинесто-песъкливи. Съдържанието на хумус в повърхностните хоризонти варира от 1,48 до
3,89%. Добре запасени са с общ азот. Почвената реакция е силно кисела.
8. Кафяви горски почви, плитки, средно до силно ерозирани.
Тези почви заемат участъци от релефа с голям наклон. Активните ерозионни процеси са
довели до силно скъсяване на почвения профил и неговата мощност варира от 30 до 50см. Хумусното
съдържание в повърхностния им хоризонт при затревените участъци варира от 4,0 до 5,0%.
Почвената реакция е много силно кисела. Глинесто-песъкливи до леко песъкливо-глинести.
9. Кафяви горски почви, плитки, силно ерозирани и скали.
При тази почвено-картографска единица, в резултат на много силно изразени ерозионни
процеси, почвеният профил е много силно скъсен и мощността му варира от 15-20 до 30см. На места
се разкрива твърдата почвообразуваща скала. Глинесто-песъкливи с много силно кисела.
10. Тъмноцветни горски почви
Тъмноцветните горски почви са разпространени във високите части на Витоша, с надморска
височина 1750-1900м под формата на големи петна, в района на резервата „Бистрица”, х.„Кумата” и
х.„Острица”. Формирани са условията на студен високопланински климат под влияние на Смърчови
гори. Тези почви са с мощен хумусен хоризонт (60-80см) и съдържание на органично вещество - 5,7
до 13,6%. Леко песъкливо-глинести с преобладаване на едрочастичните фракции.
11. Планинско-ливадни почви.
Планинско-ливадните почви са формирани върху денудационна повърхност на субалпийския
и алпийския пояс на Витоша, под влияние на високопланинска тревна растителност, изобилни валежи
и температура под 0оС в продължение на 4 до 6 месеца през годината. Характеризират се със силно
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изразени хумусно-акумулативни процеси. Количеството хумус се изменя от 21 до 6,5%. Механичният
състав е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест.
12. Рендзини, плитки, средно ерозирани.
Тези почвена единица има незначително разпространение на територията на планината.
Формирани са върху твърда карбонатна скала. В резултат на ерозията профилът на рендзините е
силно скъсен. Мощността на профила е 15 - 25 см. Хумусното съдържание е високо – около 8%.
Почвената реакция е алкална. По механичен състав са средно песъкливо-глинести.
13. Алувиално-делувиално ливадни почви.
Разпространени са в долното течение на реките Железнишка, Бистришка, Янчевска, Стара
река, Драгалевска. Формирани са върху алувиално-делувиални отложения. Профилът на тези почви
се характеризира с ясно изразен пластов строеж. Хумусообразуването при тях протича под влияние
на ливадна растителност в условия на близки подпочвени води. Хумусното съдържание варира от 2,3
до 4,3%. Добре запасени са с общ азот.
14. Торфенисо-блатни почви.
Торфенисо-блатните почви имат ограничено разпространение, под формата на няколко
отделни петна в алпийския и субалпийския пояс на Витоша. Формирани са в условията на
подпочвените води и обилни валежи под влиянието на блатна растителност. Характеризират се с
наличието на торфенист хоризонт с мощност 50-60 см, под който следва оглеен минерален хоризонт.
Съдържанието на органично вещество е високо и в повърхностния хоризонт може да достигне 1520%. Почвената реакция е силно кисела. Богато запасени са с общ азот. Органичната материя е с
ниска степен на хумификация. Механичният състав е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест.

Повече за почвеното покритие и ползваните данни в ГИС е дадено в раздел 4 и 5.
1.4. РАСТИТЕЛНОСТ

Растителността в парк Витоша е резултат от климатични особености, както и от
човешкото влияние (План за управление на Парк Витоша). Основните видове растителност
по номенклатура CORINE 2006 г “КОРИН Земно покритие” са представени на фиг.1.3.
Деление по друг показател на растителното покритие на Парк Витоша е:

1. Пояс на ксеротермните и ксеромезофилните дъбови гори и габърови гори.
Този пояс обхваща територията от Витоша планина с надморска височина до 800м. Дъбовите
пояси в най-голяма степен са повлияни от човека. От вековните дъбови гори са останали само
единични дървета. Съвременната растителност в границите на тези пояси има вторичен произход.
По-компактни групи дървета и храсти има главно край деретата, овразите и реките. В състава им
масово се срещат дървесно-храстовите видове: Salix alba, Salix triandra, Alnus glutinosa и др.
Тревната покривка е разнообразна. По периферията на планината са формирани вторични
съобщества – ливади и пасища, които заемат по-ниските и по-добре овлажнени части на терена. В
състава им доминират житните треви. Върху изпъкналите части на релефа, където почвите са поплитки и сухи тревните съобщества са от пасищен характер. Значително участие в изграждане на
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растителната покривка на дъбовите пояси имат изкуствените култури от бял и черен бор, от бреза и
голям брой декоративни дървета и храсти.

Фиг. 1.3. CORINE 2006 г. “КОРИН Земно покритие”
2. Пояс на бука.
Обхваща територията от Витоша планина с надморска височина до 800 до 1600м.
Като цяла буковият пояс е хомогенно развит. В по-ниските части структурата му е нарушена
и в състава на съобществата вторично са увеличили участието си Carpinus betulus, Populus tremula,
Acer campestre и др., и голям брой храсти.
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Тревната покривка е бедна. По-голямата част от буковите гори са от издънков произход.
По откритите поляни в пояса на бука се формират богати по състав тревни съобщества, в
които най-често доминира Agrostis capillatis. В границите на буковия пояс е находището на
защитения вид Taxus baccata. Представен е и балканския ендемит Acer heldreichii.
3. Иглолисен пояс.
Представен изцяло от смърчови гори (Picea abies) този пояс обхваща зоната от 1400м н.в. до
2050м н.в. като най-доброто му развитие се наблюдава между 1500 и 1800м н.в. Компактните масиви
от смърч се срещат между върховете Черната скала и Острица – по течението на Владайската река; по
източните дялове на планината (водосборен басейн на река Бистрица) и по-ограничено – по горното
течение на Драгамевска и Боянска река. Малки групи от смърч се срещат и по-южните склонове над
селата Кладница и Чуйпетлово.
Съпътстващи компоненти на смърча са дървесните видове: Pinus sylvestris, Salix caprea, Abies
alba, Penus peuce. Широко разпространение имат ниските храстчета Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea и др. В състава на тревната покривка, преобладават мезофилните и сциофилните видове.
Смърчовите гори формират горната граница на гората – средно при 1800м н.в., над която смърчовите
дървета са разредени, в групи или единични.
4. Субалпийски пояс
Алпийската растителност не е развита пространствено във Витоша. Отделни елементи на този
тип растителност, представени от формациите на Juncus trifidus и Vaccinium uliginosum заемат
ограничени територии, локализирани изцяло в рамките на субалпийския пояс. Напълно липсват
съобщества на типичните алпийски елементи Carex Curvula и Agrostis rupestris.
Основните и най-широко разпространени по площ тревни съобщества на субалпийската зона
се образуват от формациите на Sesleria comosa и Festuca valida. В цялата субалпийска зона в състава
на тревните и храстови съобщества е представен обширен набор от растителни видове.
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2. КЛИМАТ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
2.1. ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНИЯ КЛИМАТ
България се намира на границата между умерената и средиземноморската климатична
област. В северната част климатът е умереноконтинентален, с четири ясно изразени сезона, докато
на юг има средиземноморско климатично влияние. Пролетта е хладна и дъждовна, падат и
градушки. Съществуват условия за образуване на късни слани. Първата половина на есента е
топла, слънчева и суха. През втората половина времето захладнява, облачността нараства,
валежите са продължителни, падат чести и трайни мъгли и духат силни ветрове. Понякога в
началото на есента се образуват и слани. Най-ясно изразена е температурната разлика през зимата.
Ветровете са разнообразни, относително постоянни са северозападните и западните - през
пролетта предизвикват затопляне, през лятото носят валежи. Сравнително често духа и
североизточен вятър - студен през зимата и горещ през лятото. Средните годишни валежи са от
450 до 1300 mm (най-много през май и юни, във високите планини - през зимата). Снежната
покривка се задържа от 10 дни (край Черно море) до над 200 дни (във високите планини) през
годината. В планините над 1500 m се формира типичен планински климат с относително ниски
температури и обилни валежи и продължително снегозадържане.
Климатичните условия са един от основните фактори, определящи наличието и
съществуването на екосистеми в дадена територия. В планината Витоша те се формират под
въздействие на сложен комплекс от фактори, наклон и изложение на склона, вид на релефните
форми, но преди всичко от надморската височина. Витоша се намира в западната част на средна
България в най-северната част на Планско Завалската планинска верига - заобиколена е от ниски
планини и котловини.
Според климатичното райониране на България и физикогеографското описание на Витоша
планината попада в Европейско-континенталната климатична област, умереноконтиненталната
подобласт, планински климатичен район и се характеризира с особеностите на съответната област,
подобласт и район. Климатът в Европейско-континенталната климатична област носи типичните
белези на Източноевропейския климат. Сравнително студена зима за съответната географска
ширина и относително горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през
зимата. Гледано по направление север, юг в Европейско-континенталната климатична област се
забелязват редица изменения в климатичните условия, поради което се разпада на две подобласти:
умереноконтинентална и преходно-континентална Витоша се намира в умереноконтиненталната
подобласт, която е с най-добре изразен континентален характер на климата. Съобразно условията
на релефа и надморската височина и положението спрямо планинските системи
умереноконтиненталната подобласт се разпада на седем климатични района. Витоша се намира в
планинския климатичен район. Този климатичен район се състои от отделни части с над 1000 m
н.в.
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С оглед на бързото изменение на стойностите на температурата на въздуха, валежите и
другите метеорологични елементи във вертикално направление планинския район се разделя на
две части: Среднопланинска до 2000 m и Високопланинска над 2000 m (по-студена с повече
валежи и с по-силни ветрове) Описаното по този начин местоположение на Витоша я
характеризира с хладен континентално-планински климат. Това се потвърждава и от анализа на
климатичните компоненти. Разликата в стойностите на основните климатични елементи дават
възможност да се очертаят следните климатични пояси:
- нископланински, от 700 до 1100 m н.в. Годишната сума на валежите в този пояс не
надвишава 700 mm. Средната годишна температура е около 18°С. Средната годишна амплитуда –
достига до 21°С- Средната продължителност на зимата е около 3 месеца
- Среднопланински, от 1100 до 1200 m н. в. Годишната сума на валежите се увеличава
значително: средната годишната сума на валежите достига над 1000 mm. Средната годишна
температура на въздуха e около 4°С. Средната годишна температурна амплитуда надвишава 20°С.
Средната продължителност на зимата е 3-4 месеца. Устойчивото задържане на температурата на
въздуха над 10°С настъпва към края на май.
- високопланински субалпийски пояс, обхваща безлесните и открити терени между 1900 и
3000 m. Билната част на Витоша е едно от най-влажните места в страната. Средната годишната
сума на валежите достига 1200 mm. Във високата част на планината над 1000 m зимата
продължава 4-5 месеца.
ИЗПОЛЗВАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ

За актуализиране и количествено прецизиране на информацията за климата на
Витоша, пресмятанията в настоящата разработка са основани на данни от
метеорологичните наблюдения за периода (1961 – 1990 г.) – препоръчван от Световната
Метеорологична Организация при пресмятане на така наречените стандартни норми,
считан за представителен за съвременния климат, допълнени с някои оценки и за периода
(1961 – 2010 г.).
Поради наложилото се непрекъснато съкращаване на броя действащи
наблюдателни пунктове в метеорологичната мрежа на България през последните
десетилетия, е използвано обстоятелството за сходство в климата на Витоша и северните
склонове на Рила (с прилежащите нископланински/припланински райони), като при
оценка на различните климатични показатели са изпробвани различни варианти в търсене
на най-представителния височинен профил (комбинация от метеорологични станции с
различна надморска височина) избиран най-често по стойностите на корелационния
коефициент R (%) на изменението на изследвания елемент с надморската височина H (m).
В Таблица 1 са дадени синоптичните, климатични и валежомерни метеорологични
станции, които са прегледани и използвани предвид дължината на техните редици с
данни, в търсене на най-подходящите комбинации от станции с различна надморска
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височина, за количествени пресмятания и/или при сравнение със съществуващи
литературни данни (климатични справочници и публикации).
Таблица 2.1 Метеорологични станции използвани при оценките и/или сравненията
Станция
Вид*
H (m)
Станция
София - ЦМС
с
586
Горни Окол
ВЕЦ-Симеоново
624
Говедарци
яз. Панчарево
к
644
Мала Църква
Банкя
к
652
Боровец
Горна баня
в
662
х. Селимица
Долна баня
в
675
Леви Искър
Бояна
в
735
Бели Искър
Дрен
в
761
х. Сълзица
Сапарева баня
k, в
776
х. Боерица
Рельово
в
885
Ситняково
Владая
в
890
х. Мътница
Самоков
к
904
Яз. Б. Искър
Ковачевци (Соф.)
в
967
Черни връх
Симеоново
к
980
вр. Мусала
* синоптична (с); климатична (к); валежомерна (в)

Вид*
в
в
в
к
к
в
к, в
к
к
к, в
к
к
с
с

H (m)
989
1184
1200
1244
1305
1520
1530
1695
1703
1742
1820
1895
2286
2925

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА
2.2.1. СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ
Продължителността на слънчевото греене е определяща характеристика не само за
радиационния режим, но е и показател за естественото осветление за даден район. Тя има
важно значение за редица икономически отрасли, още повече, че в случаите, когато няма
непосредствени данни за слънчевата радиация, косвено тя се определя по тази характеристика.
Особена актуалност тя придобива през последните години във връзка с усиленото развитие на
хелиоенергетиката. Особеностите в разпределението на продължителността на слънчевото греене
дават възможност до голяма степен да се изяснят основните фактори, влияещи на
разпределението на слънчевата радиация.
Продължителността на слънчевото греене за дадено място зависи от дължината на деня и
от географската ширина на мястото и нараства от север към юг. Наличието на облаци обаче често
нарушава закономерността в разпределението на слънчевото греене. Слънчевото греене
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съществено зависи от условията на закритост на хоризонта. С увеличаване на надморската
височина нараства и продължителността на слънчевото греене, но само за места, разположени на
открито място. В планинските райони поради естествената защитеност от планините тя рязко
намалява, особено в тесните долини.
Най-много часове със слънчево греене за планината Витоша има през юли - 280 h, а
минимумът е през януари, 80 h. Слънчевото греене през месеците ноември е 120 h, декември 180 h за януари – 140 h. През тези месеци в планината по върховете е по-ясно и по-слънчево
отколкото в низините, където се задържат по-дълго време мъгли. Продължителността на
слънчевото греене на Черни връх през декември е около 100 h докато в София е по-малко от 70 h.
През април сумата на слънчевите часове се изменя от 170 h в ниско- и среднопланинските части до
140 h във високите части (Черни връх 135 h). През юли продължителността на слънчевото греене
достига до 260 h на Черни връх. Максимумът на месечните суми на продължителността на
слънчевото греене съвпада с минимума на облачността през август. Продължителността на
слънчевото греене по сезони се разпределя както следва: 750 h през лятото, 250 h през зимата, 450
h за пролет и есен. През есента в непланинските части около Витоша все още е по-слънчево
поради по-малкото увеличение на облачността в тях в сравнение с планинските части. Планината
Витоша се характеризира със сравнително малки годишни суми на слънчево греене, между 2000 и
2500 h (на Черни връх по-малко от 2000 h).

Фиг.2.1.1. Слънчево греене на Витоша (в близост до Черни връх)
2.2.2. СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ
Слънчевата радиация е главен източник на топлинна енергия почти за всички процеси,
развиващи се върху земната повърхност и в съседство с нея. Пред вид на това нейното
преобразуване в атмосферата, хидросферата и върху земната повърхност представлява интерес
както от теоретична, така и от практическа гледна точка.
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Слънчевата радиация в района на Витоша планина нараства с надморската височина.
Годишната сумарна слънчева радиация е 5100-5400 MJ/m2. Сумарната слънчева радиация за
периода с температура на въздуха над 10°С е 3800-4100 MJ/m2, като през този период
продължителността на слънчевото греене е 1500-1600 h.
На Черни връх слънчевата радиация достига своя максимум през юли – > 19 MJ/m2 и е 3-4
пъти по-голяма от стойностите през януари. Сумарната радиация се колебае в твърде широки
граници, което се обуславя пред всичко от такива променливи фактори като височината на
Слънцето, облачността и прозрачността на атмосферата, продължителността на деня и албедото.
През лятото решаващи фактори за променливостта на слънчевата радиация са голямата височина
на Слънцето, променливостта на облачността и продължителността на слънчевото греене.
Дневните суми на сумарната радиация се колебаят в твърде широк интервал. През зимата поради
малката височина на Слънцето, както и поради значителната облачност, е ограничена
възможността за дневни суми, в широк диапазон. Характерна особеност в разпределението на
дневните суми на сумарната радиация е несъвпадането на средните месечни на дневните суми с
най-често повтарящите се суми. Това се отнася и за високопланинските части с представителна
станция Черни връх. При това прави впечатление, че при месеци с по-значителна облачност найчесто се повтарят в повечето случаи по-малките от средните суми. През лятото вследствие на
изместване на горната граница се увеличава интервалът на изменение на дневните суми. При това
границите, в които се изменят дневните суми на сумарната радиация са много по-широки във
високопланинската част от страната с представителна станция Черни връх.

Фиг.2.1.2. Слънчева радиация
Така например, докато в непланинската част случаите на дневни суми през летните месеци
над 701 cal/cm2 са единични, във високопланинската част вероятността на тяхното случване е
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около 10%. През същите месеци тук с вероятност 8% може да се очаква дневната сума на
сумарната радиация да е над 800 cal/cm 2 .
2.2.3. ОБЛЕДЯВАНЕ И СНЕЖНА ПОКРИВКА
Обледяването на електропроводи, антенно-мачтови устройства, лифтове, сгради, дървета и
др,. е явление, което се наблюдава ежегодно по Витоша планина. Поради силно пресечения
терен, значителната надморска височина на голяма част от територията на планината,
обледяването е особенно интензивно. Най-голямото отложение до сега у нас е регистрирано върху
метален проводник на Черни връх – 55 кN/m2.
Снежната покривка се характеризира с голяма пространствено-времева променливост. В
планините поради ниските температури снежната покривка се задържа непрекъснато през зимата
и постепенно се натрупва поради честите и обилни снеговалежи. Средно с надморската височина
става изместване на максимума на натрупване на снега от края на януари до средата на март.
Максималното натрупване е в средата-края на февруари и е около 40-60 cm. Максималното
натрупване на сняг на височини над 2000 m е в края на март - началото на април и е около
150-170 cm ("Черни връх" - 200 cm). В отделни зими максималната снежна покривка може да
достигне 200-250 cm, а на "Черни връх" до 300-350 cm.
За височини над 1500 m натрупването на сняг започва още през ноември. Средната месечна
максимална височина на снежната покривка в ниските части на планините е около 25-30 cm през
януари и февруари и достига 150-200 cm в най-високите части през март, април, когато е
максималното натрупване там - Черни връх 265 cm през април 1997г.

Фиг.2.1.3. Максимална снежна покривка в страната и региона на Витоша
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2.2.4. ВЯТЪР
Атмосферната циркулация над страната е характерна за умерените ширини в северното
полукълбо и по-специално за Европейския Синоптичен район. През лятото в средно- и
нископланинските части се проявява планинско-долинна циркулация. Случаите с тихо време са
най-малко през зимата и пролетта. В района на Симеоново в около 15-20 % от случаите е тихо,
докато в района на х.„Селимица“, поради по-затворената релефна форма, тези случаи са около
30%, въпреки по-голямата надморска височина. През лятото и есента нараства броят на тихите дни
– до 30-40% в по-ниските части на планината и до 10-15% във високите части. На Черни връх през
цялата година случаите с тихо време са около 2-5%.

Фиг.2.1.4. Натоварване от вятър
През по-голямата част от годината във високите части (над 1600-1800 m) духат силни,
предимно югозападни и западни ветрове, със средна скорост около 8 m/sec. В същото време в
орографски затворените форми на релефа те са около 1-2 m/sec.
На Черни връх през зимата средната месечна скорост на вятъра е 8-9 m/sec като в около
20% от дните ветровете са със скорост над 15 m/sec, а в отделни случаи и над 35 m/sec. През
пролетта във високите части на планината скоростта на вятъра продължава да е около 10 m/sec, но
се увеличава честотата на южните ветрове. През лятото се усилват северозападните ветрове, чиято
средна скорост във високите части на планината е около 7-8 m/sec.
Характерен за северните склонове е т.н. фьонов вятър, зараждащ се при югозападен
въздушен поток. Дължи се на спускането на прехвърлилата хребета въздушна маса, която слиза
като силен топъл и сух вятър, който много бързо стопява снега по северните склонове на
планината.
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2.2.5. ОБЛАЧНОСТ
Облачността или степента на покритост на небето с облаци е от съществено значение в
процеса на климатообразуване, понеже влияе пряко върху радиационния и топлинен режим.
Облаците се различават по форма, хоризонтални и вертикални размери. В климатичен аспект
облачността обикновено се характеризира с обща и ниска облачност. Към общата облачност се
отнасят всички облаци покриващи небето, независимо от тяхната височина и форма.
Режимът на облачността в България се характеризира с добре изразен годишен и денонощен ход.
Средногодишните стойности на общата облачност в ниските и среднопланинските пояси слабо
зависят от надморската височина. Над 2000 м зависимостта е добре изразена. Най-високи
стойности се наблюдават през зимата. През зимата в подножието на планините и
котловините облачността е значителна, като намалява с височината до около 1000-1200 m. През
зимата облачността е по-голяма в ниските части на планината. Това се дължи на факта, че 80 % от
общата облачност е ниска. В най-високите планински райони и по върховете при смяна на
въздушната маса се създават благоприятни условия за кондензация, поради което там отново се
наблюдава увеличаване на облачността. Във Високите части на планините максимумът на
облачността може да се наблюдава и през пролетните месеци - на Черни връх максимална обща
облачност е през май (7), а максималният брой мрачни дни (16) през март и април. През пролетта
няма добре изразено намаление на облачността в нископланинската част. Средната месечна
облачност през април се изменя от 5 бала, в ниските – до 7-8 бала във най-високите части на
планината. С най-малка облачност е август – в зависимост от надморската височина от 2-3 до 4-5
бала. През есента почти не се наблюдава такова изменение. През септември и октомври във
високопланинските райони облачността е по-ниска от тази в равнините и се установява устойчиво
ясно време. През октомври облачността е 5-6 бала.
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2.2.6. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА
Изменението на средногодишната температурата на въздуха ty (oC) с
надморската височина H (m) е линейно и се описва аналитично с уравнение на права. По
данни за периода (1961 – 1990 г.) това изменение се представя с уравнението ty = -0.0055H
+ 12.709 при много висок коефициент на корелация R = 99.8%. По данни за периода (1961
– 2010 г.) аналитичният израз е ty = -0.0055H + 12.91 при R = 99.7%. (Фиг.2.2.1)

grad t = - 0.55oC/100 m за средногодишна температура
Парк "Витоша"

Средногодишна t [oC]

15
y = -0.0055x + 12.709
R2 = 0.9958 R =99.8%
1961 - 1990

10

5

0

-5
500

y = -0.0055x + 12.91
R2 = 0.995 R = 99.7
1961 - 2010

1000

1500

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Фиг. 2.2.1 Изменение на средногодишната температура на въздуха с надморската височина

Както може да се види от уравненията, градиентът на изменението на t y с H (m) е 0.55oC/100 m и в двата случая, и практически съвпада с градиентите получени от Станев
[Св. Станев, 1954] и Гочева [Ан. Гочева, 1982] - съответно -0.54oC/100 m и
-0.58oC/100
m (при използване на различни комбинации от станции и различни периоди с данни (1916 – 1945 г.) и (1956 – 1975 г.), като във втория случай не са използвани данни от
пунктове във вдлъбнати релефни форми и по върхове).
Фиг. 2.2.1 дава възможност да се проследи изменението на ty (oC) с H (m), както и
да се отчетат стойностите на средногодишните температурни норми за различни нива по
надморска височина. Вижда се добре, че те са от около 9 - 8oC в нископланинската част
30

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

(700 – 900 m), между 7.5oC и 2.5oC - в среднопланинската (1000 – 1900 m) до около 2 - 0oC
- във високопланинските райони (2000 m и по-високо).
Нормите на ty (oC) за Черни връх (2286 m) и използваната за сравнение
метеорологична станция София - ЦМС (586 m) оценени директно по данни от
наблюденията са съответно 0.1oC и 9.9 oC.
На Фиг.2.2.2 е представена получената с използване на коментираното аналитично
описание карта за разпределението на средногодишните температурни норми ty (oC) в
района на парк „Витоша”.
Средномесечните температури на въздуха tm (oC) формират гладки годишни
ходове с минимални и максимални стойности съответно през януари (февруари) и юли
(август). Изчислени за периода (1961 – 1990 г.) тези стойности са -1.5oC (м. I), 19.8oC
(м.VII) за София и -7.9oC (м. I), -7.8oC (м. II), 8.1oC (м. VII), 8.2oC (м. VIII) за Черни връх.

Фиг.2.2.2. Средногодишна температура на въздуха (1961 - 1990)
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Използван метод за интерполация - кригинг за периода 1961 - 1990
Контури 1оС, 2 оС, 3 оС, 4 оС, 5 оС, 6 оС, 8 оС.

Запълнени контури
0,1-1 оС
1-2 оС
2-4 оС
4-6 оС
6-8 оС
8-9,9 оС

Фиг.2.2.2’. Легенда към картата на средногодишната температура на въздуха

На фиг.2.2.3 са показани вътрегодишните температурни ходове за тези две станции,
на практика ограждащи диапазона на изменение на средномесечните температурни норми
(1961 – 1990 г.) в района.
Стойностите на tm(oC), се изменят линейно с надморската височина H (m) и
аналитичното им описание с уравнение на права е обичайно с много висок корелационен
коефициент R (%). Фиг.2.2.4 представя нагледно това изменение за района на Витоша,
получено въз основа на данни за периода (1961 – 1990 г.), по месеци, при линейна
апроксимация с R  99%. Градиентът е по-голям през топлото време от годината, когато
температурният контраст между низините и върха е по-силно изразен и по данни за (1961
– 1990 г.) стойностите му за представителните месеци на сезоните са: grad tI = 0.38oC/100m, grad tIV = -0.69oC/100m, grad tVII = -0.68oC/100m, grad tX = -0.51oC/100m,)

Фиг.2.2.3 Средномесечни tm (oC) и годишни ty (oC) норми на температури на въздуха.
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Фиг. 2.2.4 Изменение на средномесечните температури с H (m). (1961 – 1990 г.)

Фиг.2.2.4 дава възможност да се отчетат съответните средномесечни температурни
норми за различно време от годината за произволно избрана надморска височина.
Вижда се добре, че януарските средномесечни температури t I(oC) са най-ниски в
ниско- и среднопланинските райони, но с надморската височина разликата с февруарските
tII(oC) намалява и във високопланинската част стойностите за двата месеца се изравняват,
а над 2100 m се наблюдава и тенденция за изместване – февруари се оказва в
средномесечен план най-студеният месец. Същевременно лете, разликите между tVII(oC) и
tVIII(oC) са практически незначителни, а стойностите им се изравняват още на около 1400 –
1500 и само в най-високите части, август е макар и с много малко, по-топъл в
средномесечен аспект.
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Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на
tm( C) за София и Черни връх са съответно: -1.1oC (м. I), 20.4oC (м. VII) и -7.9oC (м. II),
8.8oC (м. VIII).
Годишната температурна амплитуда tya(oC) на Витоша, т.е. разликата между
средните температури за най-топлия и най-студения месец намалява с надморската
височина и се изменя от около 20.8oC на 700 m (21.5oC в София) до 16.7oC на Черни връх,
като разбира се не са изключени местни особености под влияние на релефа.
Средните месечни максимални температури tavemax(oC) намаляват също линейно
с надморската височина H (m), а аналитичното им описание с уравнение на права е с
много висок корелационен коефициент R (%). Фиг.2.2.5 показва това изменение за района
на Витоша, получено въз основа на данни за периода (1961 – 1990 г.), по месеци, при
апроксимация с R > 99%. Градиентът в полето и на тази температурна характеристика е
по-голям през топлото време от годината, когато температурният контраст между
низините и върха е по-силно изразен, като по данни за периода (1961 – 1990 г.)
стойностите му за представителните месеци на сезоните са: grad t I = -0.45oC/100m, grad tIV
= -0.88oC/100m, grad tVII = -0.87oC/100m, grad tX = -0.72oC/100m). Естествено grad
tavemax(oC) е с по-големи стойности от grad tm(oC).
Фиг.2.2.5 дава възможност да се отчетат съответните средномесечни максимални
температурни норми за коя да е надморска височина през различно време от годината .
И при tavemax(oC), както и при tm(oC), януарските температури tavemaxI(oC) са найниски в ниско- и среднопланинските райони, но с надморската височина разликата с
февруарските tavemaxII(oC) намалява, като във високопланинските райони стойностите за
двата месеца се изравняват, а над 2100 m се наблюдава тенденция за изместване –
февруари се оказва в средномесечен план най-студеният месец. Същевременно лете,
разликите между tavemaxVII(oC) и tavemaxVIII(oC) са нищожни, а стойностите им са практически
еднакви от низините до върха на планината.
o
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Фиг.2.2.5 Изменение на средномесечните максимални температури с H (m). (1961 – 1990 г.)

Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на
tavemax( C) в осреднения годишен ход са: 2.7oC (м. I) и 26.6oC (м. VII), 26.7oC (м. VIII) – в
София и -4.9oC (м. II) съответно 11.7oC (м. VII),11.8oC (м. VIII) – на Черни връх.
Годишните ходове за тези две станции (Фиг.2.6) ограждат в средно диапазона на
изменение на средномесечните максимални температури в района на Витоша оценени въз
основа на данни за периода (1961 – 2010 г.).
o
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Фиг. 2.2.6.а Средномесечни tavemax (oC) и годишни tyavemax(oC) максимални температури на
въздуха.

Средните месечни минимални температури tavemin(oC) намаляват също линейно с
надморската височина H (m), а аналитичното им описание с уравнение на права е с много
висок корелационен коефициент R (%). Фиг.2.2.5 показва това изменение за района на
Витоша, получено въз основа на данни за периода (1961 – 1990 г.), по месеци, при
апроксимация с R > 95%. Градиентът в полето и на тази температурна характеристика е
по-голям през топлото време от годината, като по данни за периода (1961 – 1990 г.)
стойностите му за представителните месеци на сезоните са: grad t I = -0.31oC/100m, grad tIV
= -0.50oC/100m, grad tVII = -0.45oC/100m, grad tX = -0.33oC/100m).
По Фиг.2.2.6 може да се отчете средномесечната минимална температурна норма
за района на Витоша, за коя да е надморска височина и време от годината .
И при tavemin(oC), януарските температури taveminI(oC) са най-ниски в
нископланинските и среднопланинските райони, но с надморската височина разликата с
февруарските taveminII(oC) намалява, като във високата планина стойностите за двата месеца
се изравняват на около 2200 m. Същевременно лете, разликите между t aveminVII(oC) и
taveminVIII(oC) са много малки, като стойностите им към 1700 m се изравняват, с тенденция
да станат дори съвсем малко по-ниски от августовските (към 1900 m ).
Януарските температури taveminI(oC) са най-ниски в ниско- и среднопланинските
райони, но с надморската височина разликата с февруарските taveminII(oC) намалява, като
във високата планина стойностите за двата месеца се изравняват на около 2200 m.
Същевременно лете, разликите между taveminVII(oC) и taveminVIII(oC) са много малки, като
стойностите им към 1700 m се изравняват, с тенденция да станат дори съвсем малко пониски от августовските (към 1900 m ).
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Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на
tavemin ( C) са: -4.9oC (м. I), 13.8oC (м. VII) – в София и -10.3oC (м. I), -10.2oC (м. II) и 5.7oC
(м. VIII) – на Черни връх. По данни за периода (1961 – 2010 г.) тези стойности са
съответно: -4.5oC (м. I), 14.4oC (м. VII) – за София и -10.3oC (м. II), -10.0oC (м. I) и 6.2oC (м.
VIII), 6.0oC (м. VII), – за Черни връх.
o

Фиг. 2.2.6.б Изменение на средномесечните минимални температури с H (m). (1961 – 1990 г.)
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Температурни ходове за двете станции показани на Фиг.2.2.7 ограждат в средно
зоната на изменение на средномесечните минимални температури в района на Витоша
оценени по данни за периода (1961 – 2010 г.).

Фиг. 2.2.7 Средномесечни tavemin(oC) и годишни tyavemin(oC) минимални температури на въздуха.

На Фиг.2.2.8 са представени средномесечните денонощни температурни
амплитуди (като разлики между средномесечните температурни максимуми и
минимуми) за София и Черни връх, сравнени за двата периода (1061 – 1990 г.) и (1961 –
2010 г.). Амплитудите на Черни връх са около два пъти по-ниски от тези в подножието,
почти еднакви през годината - с относителен пролетен минимум, а в София – с летен
максимум и зимен минимум.
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София (1961 - 1990)

София (1961 - 2010)

Черни в ръх (1961 - 1990)

Черни в ръх (1961 - 2010)

Фиг.2.2.8 Средномесечна денонощна температурна амплитуда ta (oC).
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Изменението на абсолютните температурни максимуми tabsmax(oC) с
надморската височина H (m), както и при останалите температурни характеристики може
да се опише аналитично успешно с уравнение на права при много висок корелационен
коефициент R (%). Фиг.2.2.9 показва това изменение за района на Витоша, получено въз
основа на данни за периода (1961 – 2010 г.), по месеци, при апроксимация с R > 95% (найнисък през ноември – 93.4%).

Фиг.2.2.9 Изменение на абсолютните максимални температури с H (m). (1961 – 2010 г.)
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Градиентът в полето на тази температурна характеристика е по-малък през зимата,
като по данни за периода (1961–2010г.) стойностите му за представителните месеци на
сезоните са съответно: grad tI = -0.49oC/100m, grad tIV = -0.84oC/100m, grad tVII= 0.88oC/100m, grad tX = -0.66oC/100m).
По Фиг.2.2.9 може да се съди за абсолютните температурни максимуми на Витоша
за различни надморска височина през различно време от годината.
Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на
o
tavemax( C) в годишния ход за София и Черни връх са съответно 18oC (м. I) и 40.2oC (м. VII)
в София и 9.4oC (м. XII), 25.0oC (м. VII) на Черни връх. Между тези стойности (Фиг.2.2.10)
следва да се очакват общо взето и абсолютните температурни максимуми в планината
през годината.

Фиг. 2.2.10 Абсолютна максимална tabsmax(oC) температура на въздуха по месеци (1961–2010 г.)

Изменението на абсолютните температурни минимуми tabsmin(oC) с надморската
височина H (m) e по-комплицирано предвид факта, че през студеното време от годината се
случват инверсии, както и предвид обстоятелството, че това са температурите върху които
релефът оказва най-голямо (местно) влияние.
И в този случай, обаче, може да се използват линейни уравнения за аналитично
описание на измененията на tabsmin(oC) с H (m) през годината. Фиг.2.2.11, построена с
използване на получените уравнения, въз основа на данни за периода (1961 – 2010 г.),
показва нагледно общото изменение на абсолютните температурни минимуми с
надморската височина за района на планината, по месеци, при апроксимация с високи
корелационни коефициенти R  95% (по-ниски само за септември – 94%, януари и
ноември – 89%). Градиентът на линейното изменение на tabsmin(oC) с H (m) е със стойности
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за представителните месеци на сезоните: grad t I = -0.34oC/100 m, grad tIV = -0.68oC/100 m,
grad tVII = -0.57oC/100 m, grad tX = -0.50oC/100 m.
По Фиг.2.2.11 може да се съди за абсолютните температурни максимуми на
Витоша за различни надморска височина по различно време от годината (с напомнянето,
че в полето на тази температурна характеристика има най-често местни особености).
Впрочем Фиг.2.2.11 демонстрира и обстоятелството, че аналитичното описание на
измененията на tabsmin(oC) с H (m) за януари и декември може да се извърши и посредством
полином от трета степен, което в случая отразява факта, че през декември стойностите на
tabsmin(oC) остават почти постоянни до към 1000 m, а през януари дори растат до около
1000 – 1200 m (поради честите инверсии).

.

Фиг. 2.2.11 Изменение на абсолютните минимални температури с H (m). (1961 – 2010 г.)
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Изчислените за периода (1961 – 2010 г.) минимални и максимални стойности на
tavemin(oC) в годишните ходове за София и Черни връх са съответно -23.1oC (м. I) и 5.2oC (м.
VII) в София и – 27.4oC (м. I), -3.3oC (м. VII) на Черни връх. Между тях (Фиг.2.2.12) са
общо взето и абсолютните температурни максимуми през годината (Фиг.2.2.12).
Сравнението на абсолютните максимуми и минимуми за периодите (1961 – 2010 г.)
и (1961 – 1990 г.) показва, че докато абсолютните минимуми са практически същите,
абсолютните максимуми са станали по-високи през последните 20 години или казано
накратко – практически няма промяна на „рекордите” в минимумите, за разлика от тези в
максимумите.

Фиг. 2.2.12. Абсолютна минимална tabsmin(oC) температура на въздуха по месеци
(1961 – 2010 г.)

2.2.7. ВАЛЕЖИ
Валежите са един от основните климатични елементи, чието разпределение е от
съществено значение за околната среда – водните ресурси, растителността, хидрологичния
режим, почвообразуването и пр., и разбира се за стопанството.
По вид валежите биват вертикални (произхождащи от облаци) –дъжд, сняг, град
суграшица, и хоризонтални (приземни, представляващи отложена по земната повърхност
и предметите вода в течно или твърдо състояние) – роса, слана, поледица, скреж, мокра
мъгла. Освен това валежите се подразделят още на течни (дъжд, роса) и твърди (сняг
суграшица, скреж, слана, град). По количество валежите се степенуват като слаби, силни,
много силни или проливни, а по продължителност – на краткотрайни и продължителни.
(На Витоша може да се наблюдава всеки от посочените видове валежи.)
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Известно е (Станев, Св., 1991; Колева, Ек., Р. Пенева, 1990; и др.), че в планините
годишната сума на валежите нараства линейно с надморската височина до около 2000 м,
като нарастването е различно в различните планини. Така на Витоша, валеж около
1000mm пада на височини над 1600 – 1800 mm, докато по северните склонове на
централна Стара планина същото количество пада на около 1000 – 1100 m. В планините
освен вертикалното разпределение, в което доминира височинния фактор, влияят и
орограските особености, и особено изложението на склоновете спрямо влагоносещите
ветрове.
За избор на представителен профил от метеорологични станции при оценка на
изменението на годишната валежна сума Ry (mm) с надморската височина H (m) са
изследвани различни комбинации от пунктове (Табл.2.1), за различни периоди от време,
като са използвани и литературни (по-стари и по-нови справочни) данни.
На фиг.2.2.13 са дадени получените линейни уравнения и съответните
корелационни коефициенти R (%) отнасящи се за периодите: (1896 – 1945г.), (1931 –
1985г.), (1961 – 1990г.), (1971 – 2000г.), (1981 – 2010г.) и (1961 – 2010г.).
Резултатите показват недвусмислено, че за последните 115 години grad Ry за
изследвания район забележимо намалява – от 35 mm/100 m за периода (1896 – 1945 г.),
през 31 mm/100 m за периода (1931 – 1985 г.), 29 mm/100 m за периода (1961 – 1990 г.), 20
mm/100 m за периода (1971 – 2000 г.), до едва 16 mm/100 m за периода (1981 – 2010 г.) или
от 35 mm/100 m за приблизително първата половина на 20-ти век до към 22 mm/100 m за
последните петдесетина години.
Парк "Витоша" (700 m - 2300 m)

Годишна валежна сума
Ry [mm]

y = 0.2005x + 507.57

1500
R2 = 0.5698 R = 75%
1971 - 2000
1400
1300
1200 y = 0.2905x + 428.15
1100 R2 = 0.8397 R = 92%
1961 - 1990
1000
900
800
700
600
500
500
1000
1500

y = 0.1549x + 531.72
R2 = 0.6196 R = 79%
1981 - 2010

y = 0.2334x + 464.21
R2 = 0.795 R = 89%
1961 - 2010
y = 0.3053x + 441.58
R2 = 0.9661 R = 98%
1931 - 1985

y = 0.3501x + 398.99
R2 = 0.8832 R = 94%
1896 - 1945

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Фиг. 2.2.13 Изменение на Ry с H (m) за различни периоди.
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Представените на Фиг.2.2.13 праволинейни зависимости (в това число и в цвят за
по-лесно отчитане на стойностите на годишните валежни суми характерни за различните
надморски височини) са в сила до около 1800 – 1900 m, а над това ниво се наблюдава
споменатото постоянство и дори известно намаление на Ry с H (m).
В тази връзка, на Фиг.2.2.14 са дадени освен аналитичните описания на линейното
изменение на на Ry с H (m), така също и аналитичните полиномиални представяния (при
много високи стойности на корелационно отношение) на нелинейната част от
изменението на годишната валежна сума - за над около 1800 – 1900 m надморска
височина, съответно за последните тридесетгодишни периода, както и за 50-годишния
период (1961 – 2010 г.*).

Годишна валежна сума Ry
[mm]

1961 - 1990
1500
1300

y = 0.2905x + 428.15
R2 = 0.8397 R = 92%
1961 - 1990

y = -1.176E-07x3 + 0.0004907x2 - 0.336x + 652.378
R2 = 0.9505

1100
900
700
500
500

1000

1500

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Годишна валежна сума Ry
[mm]

1971 - 2000
1500
1300

y = 0.2005x + 507.57
R2 = 0.5698 R = 75%
1971 - 2000

y = -4.247E-08x3 + 0.0001202x2 + 0.109x + 515.801
R2 = 0.7005

1100
900
700
500
500

1000

1500

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Фиг. 2.2.14 Аналитично представяне на изменението на Ry с H (m) за различни периоди.
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Годишна валежна сума Ry
[mm]

1981 - 2010
1500
1300

y = 0.1549x + 531.72
R2 = 0.6196 R = 1989
1981 - 2010

y = -2.306E-08x3 + 5.222E-05x2 + 0.147x + 509.511
R2 = 0.7623

1100
900
700
500
500

1000

1500

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Годишна валежна сума
Ry [mm]

1961 - 2010
1500
1300

y = 0.2334x + 464.21
R2 = 0.795 R = 89%
1961 - 2010

y = -5.802E-08x3 + 0.0002157x2 - 0.016x + 543.262
R2 = 0.9325

1100
900
700
500
500

1000

1500

2000

2500

3000

Надморска височина H [m]

Фиг.2.2.14 Аналитично представяне на изменението на Ry с H (m) за различни периоди.
Продължение
ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ

Средната температура на въздуха през зимата показва положителна тенденция –
зимата в течение на втората половина от миналото столетие е определено по-мека, в
сравнение с първата половина на 20-то столетие. Последните години на 20-то столетие са
били години с най-високи минимални температури на въздуха. Колебанията на валежите
показват тенденция към спадане в края на миналото столетие. Най-дълги са били
периодите на засушаване през 1940-те години и последните две десетилетия на 20-ти век.
В последните години се отбелязва значително намаление на височината на снежната
покривка.
(*Известно е, че препоръчван от Световната Метеорологична Организация като
представителен за съвременния климат е все още периода (1961 – 1990 г.), както и че при
оценки за валежа е желателно да се използват по-дълги периоди с данни, поради което в
случая са препоръчителни оценките за (1961 – 1990 г.) и (1961 – 2010 )).
_____________________.
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3. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
3.1. РЕЧНА МРЕЖА

Витоша е богата на водни ресурси – извори, реки, потоци и водопади. Излизайки от
платата и торфищата във високите части, пълноводните реки оформят множество красиви
долини. По билото на планината преминава главният вододел на Балканския полуостров,
който разделя Егейския от Черноморския водосборни басейни. Всички реки, които
извират от Витоша, са притоци на Искър или Струма и тъй като и двете големи реки
принадлежат към различни водосборни басейни, съответно Черноморски и Егейски, то и
витошките реки се разделят на две групи – едните се оттичат към Черно море, а другите –
към Егейско море. Към Черноморския водосборен басейн са реките: Палакария, Куртова,
Железнишка, Лява, Бистришка, Янчевска, Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска.
Към Беломорския водосборен басейн принадлежат басейните на реките Струма, Матница,
Танчовица, Рударщица (Йорданов, Л.1977,Планината Витоша; План за управление...).
За пълното описание на речната мрежа и водосборите е разработен ГИС и са
оценени характеристиките им - раздел 3.3.3.
Река Палакария е най-големият приток на Искър в самоковската му част. Нейните
извори са под върховете Купена и Острица на Витоша на 2015 m. Спускайки се от Витоша
през Ярловската долина, р. Палакария навлиза под с.Ярлово в Самоковското поле.
Отначало държи западна посока, а при с. Белчин се отправя на изток, опирайки се плътно
до склоновете на Плана планина. Наклонът в полето е много малък и достига до 0.2‰,
затова и в средната си част между селата Поповяне и Рельово съществуват локални
замочурявания. Река Палакария се влива в Искър малко над язовир „Искър”. При топене
на снеговете и при обилни дъждове се разлива нашироко и залива ливадите по бреговете.
Палакарийска река има над 10 притока, които водят началото си от Витоша, поголемите от които са реките Дълбоки дол, Старата кория, Ковачев дол, Ракевец, Гръчка
река и др. Река Лустра е най-големият приток на Палакария и е с дължина едва 3 км.
Река Владайската е дълга 37 км, извира под Черни връх и Селимица и събира
водите на по-голямата част от западната половина на Витоша. Тя минава през
северозападната част на София и взема северна посока под нея. Реката има два големи
притока, които не събират водите си от Витоша (р. Суходолска и р. Горнобанска или още
р. Домуз дере). Притоците на реката, които извират от Витоша са основно три. Това са р.
Планиница, р. Бистрата река и р. Перловска. Началото си река Владайска води от
торфищата северно от Черни връх, като още от извора си носи основното си
наименование. Близо до местността Златните мостове за влива левия приток р. Бистрата.
Малко след като Владайска река мине през с.Владая към основната река се влива и десния
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приток р.Планинишка. След като прекоси по-голямата част от гр. София и малко преди да
се влее в р.Искър, към реката се влива и десния приток р.Перловска.
Река Перловска събира водите си от платото под Черни връх. Водосборната площ е
106 км2 и дължината е 31 км. Води началото си от притоците на реките Боянска и
Дреновичка. Боянската река извира съвсем близо до р. Владайска – източно от хребета
Лъвчето под връх Малък Резен. От начало тя е незначителен поток, който тече сред
влажни поляни, но след като мине през Горното и Долното торфено блато, водите ѝ се
увеличават. Тя тече почти успоредно на р.Владайска, като от нея я разделя билото
Лъвчето – Средец – Черната скала. При „Момина скала” реката завива на североизток и
долината става извънредно стръмна. В близост се намира и Боянския водопад.
Перловската река преминава през югоизточната част на гр.София, като при
достигането до Малашевските гробища в нея се влива най-големия проток – р.Слатинска.
Тя се образува при вливането на нейните два основни притока – р. Драгалевска и р.
Въртопо (р.Дървенишка).
Река Драгалевска също извира от торфищата – от тези, които се намират при
Капакливец в съседство с Горното и Долното блато. Като напусне торфените блата, тя
навлиза в дълбоко, стръмно и скалисто корито между Комините и Вълчата скала.
Драгалевската река се влива в р.Въртопо (Дървенишка река) при четвъртия километър на
Цариградско шосе и заедно образуват р. Слатинска.
Река Въртопо или още Дървенишката река води началото си от планината Витоша
като събира водите си от няколко по-големи притока. При самия извор на реката тя се
нарича Старата река като малко след това вече получава и името си Въртопо. Първият и
по-голям приток е Сухата река – ляв приток на Дървенишката река. Неин основен приток
е р.Копаница, която се образува от слизането на р.Скакавица и р.Симаничка. Другиян поголям приток на р.Въртопо е десният приток р.Рекмарица. След вливането им реката
преминава през кварталите Дървеница и Младост до вливането си в река Слатинска.
Река Струма е най-значителната витошка река. Дължината от извора до българогръцката граница е 290 км, което я поставя на пето място по дължина сред българските
реки. Река Струма приема водите на около 42 притока от първи и втори порядък.Тя извира
на 2180 м надморска височина от обширното мочурище, което обхваща южните склонове
на Черни връх и връх Скопарник. Това място е осеяно с каменни грамади, из които се
губят малките потоци, докато се съберат в един по-голям поток, наречен Върла. Понадолу по течението се слива с приток идваш откъм връх Купер, и вече се нарича река
Струма. На долу по течението, до вливането на реката в язовир Студена, в реката се
вливат няколко по големи притока – левия приток р.Рибни дол, десният приток р.Широки
дол и десния приток Добри дол, който се влива в река Струма при село Боснек. В язовира
освен река Струма се вливат още две по-големи реки – река Матница и река Кладница.
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Една част от водите на р.Матница идва откъм вр.Кръста или по-точно река Тъмни дол
(р.Жедна), друга част – откъм вр. Самара, а трета част чрез притока и р.Босочка – откъм вр
.Селимица. Река Матница се нарича и още Поповска река, защото е минавала през село
Попова, което се е намирало там, където сега е разположен яз.Студена. След язовира
единствен приток на Струма събиращ част от водите си от Витоша е река Арката или поточно нейният приток р.Маринива.
Други реки, които водят началото си от планина Витоша са:
Река Бистрица, известна и като Витошка Бистрица или Бистришка река, е река в
Западна България, ляв приток на Искър. Общата ѝ дължината и е около 12 км. Образува се
от сливането на три реки - Гъбешница, Лева и Бистрата река, като за нейно начало се
счита Стара река (приток на Гъбешница), извираща от високите части на Витоша - между
върховете Скопарник и Голям Резен. Реката пресича територията на Биосферен резерват
Бистришко бранище в красива долина, характерна с каменни реки, сипеи и върховеграмади, след което образува малкият, но красив водопад Самоковището. Пресича изцяло
селата Бистрица и Панчарево и се влива в Искър при Панчаревското езеро на 600 м. н.в.
Река Гъбешница води началото си от вливането на Бистришка река и Янчовска река в
землището на в.з. Бистрица. Бистришка река в горната си част тече под името Старата
река и след вливането на множество по-малки притоци от Витоша започва да тече като
Бистришка. Янчовска река извира от североизточния склон на Витоша, местност Романски,
под х. Алеко.
Река Ведена е съставена е от два основни притока - Железнишка река (Стамболова),
водеща началото си от Витоша, и Ягуля, извираща от Плана планина, които събират
водите си под село Железница и се вливат в Искър при Дяволския мост срещу крепостта
Урвич. Река Егуля се счита за граница между Витоша и Плана планина. Два от поголемите притоци на р. Егуля в долното течение извират от Витоша – Куртова река и Бяла
вода. Куртова река е гранична между Източен (Купенски) и Югозападен (ВетренскоБоснешки) дялове на Витоша. В горното си течение носи името Ярловска река. Протича в
източна посока и под шосето за с. Плана се влива в р. Егуля.
Река Шиндра се намира в североизточната част на гр. София. Образува се от
вливането на реките Кална и Банска (Банишка). Протича през ж.к. ”Младост 4” и кв.
“Горубляне” и се влива в р. Искър. От вливането в р. Искър до устието на реките Кална и
Банска коритото на р. Шиндра е изцяло коригирано.
Река Банска е приток на р.Шиндра. Кална река от извора си тече като река
Раковец, в участъка от Симеоновско шосе до Околовръстен път, където приема няколко
по-малки притока, тече като Дълбоката река.
По-голяма част от витошките реки водят началото си от торфените блата,
представляващи обширни мочурища, разположени във високопланинската част на
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планината. Най-голямо е торфището на Високото плато. Това е и най-значителният за
България комплекс от високопланински торфища, обявен за резерват „Торфено бранище“
с обща площ 782,8 ха. Торфът със своята специфична структура, притежава изключителни
водозадържащи свойства. На места неговата мощност достига 2 метра дълбочина.
Проникващите в торфената покривка дъждовни води и водите от стопения сняг се
отцеждат много бавно и поддържат съществуването на влажните поляни и мочурища през
цялата година. Постоянен е и дебитът на изворите и реките, които извират от резервата и
осигуряват питейна вода за гр. София. Това е причина и цялата площ на резервата да бъде
включена във вододайната зона на града.
Освен за столичния град планината е основен източник на питейни води за гр.
Перник. Витошки води се използват за водоснабдяването на Банкя, Радомир, Драгичево и
населените места от цялата подвитошка яка. Парковите територии, които имат санитарноохранително значение за питейното водоснабдяване, надхвърлят 60% от площта на парка.
Водоизточниците и вододайните зони са дадени по-подробно в раздел 5.
Днес на Природен парк „Витоша” липсват естествени планински езера, но
съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до средата на
19 век. Според някои автори (проф. Делирадев) тези естествени витошки езера били
пресушени по времето на османското владичество за нуждите на рудодобива. Местността,
на чиято територия са били разположени двете езера, днес носи името „Сухото езеро“. На
Витоша няма естествени езера, но в замяна на това са оформени изкуствени водни площи.
Най-голяма сред тях е язовир Студена (с площ 1416 дка), разположен в западната част на
планината, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник, както и изкуственото Боянско
езеро, разположено в близост до обиколната пътека Драгалевци-Бояна. То е създадено на
мястото на голяма влажна зона.
3.2. ХИДРОЛОЖКИ РЕЖИМ И ХИДРОМЕТРИЧНИ СТАНЦИИ

Гъстотата на речната мрежа в границите на природен парк Витоша варира от 1 в
ниските части до 2.5 км/км2 във високите части. Модулът на годишния отток се изменя от
7.5 до 15-20 l/s/km2 във височина. Обемът на оттока през периода на пълноводие е 60 до
70% от годишния отток, а по време на маловодието – 10%.
На територията на парк Витоша няма хидрометрични станции от опорната
хидрометрична мрежа при НИМХ. Националния институт по метеорология и хидрология
към БАН в има 3 хидрометрични станции разположени на реки водещи своето начало от
Витоша, които са разположени на реките Палакария, Владайска и Струма. Тяхното
местоположение е представено на фиг.3.1.
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Площта на водосборната област на река Палакария до хидрометричната станция
18370 при с. Рельово на НИМХ към БАН е 277.85 km2. Дължината на реката е 24.2 km,
средната надморска височина е 1103 m. От извора на реката до границите на парк Витоша
площта на водосборната област е 16.83 km2, средната надморска височина е 1504.84 m.
Станцията е открита 1954 г.

Фиг.3.1 Хидрометрични станции от наблюдателната мрежа на НИМХ

Площта на водосборната област на река Владайска до хидрометричната станция
ХМС № 18420 р. Владайска при гр.София, кв. Княжево на НИМХ към БАН е 49.5 km2 .
Дължината на реката до същата е 15.20 km, средната надморска височина на водосбора е
1355,6 m. От извора на реката до границите на парк Витоша площта на водосборната
област е 22,675 km2 и средната надморска височина е 1679 m. Станцията е открита 1949 г.
Площта на водосборната област на река Струма до хидрометричната станция ХМС
№ 51650 р. Струма при гр.Перник на НИМХ към БАН е 286.7 km 2 . Дължината на реката
до същата е 41.80 km, средната надморска височина на водосбора е 1007 m. Водосборната
50

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Решения за
по-добър живот

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

област на реката на територията на Витоша е 30.95 km2., а средната надморска височина
на водосбора е 1504 m. Станцията е открита 1936 г.
Режимът на формиране на оттока на реките, които извират от Витоша е дъждовен и
дъждовно снежен. Отточният режим се характеризира с максимум през пролетното
пълноводие. За реките са характерни ясно изразени зимен и летен минимум. Летния
минимум, най-често през август - септември, е по-ясно изразен и количествено по-нисък
от зимния. Обемът на оттока през периода на пълноводие е 60 до 70% от годишния отток,
а по време на маловодието – 10%.
Това се потвърждава и от Фиг.3.2 и фиг.3.3 за вътрешно годишното разпределение
на регистрирания отток за р. Палакария и р. Владайска при ХМС от наблюдателната
мрежа на НИМХ. От графиките се вижда, че за периода 1961-1990 г. средномесечните
водни количества са с най-големи стойности от месец февруари до юни.
Средномесечните водни количества през периода на пълноводие са със значително
по-ниски стойности в периода 1981-2010г.
Най-ниски стойности са регистрирани през периода на засушаване 1985-1994г.
През последния десет годишен анализиран период 2001-2010г. се наблюдава увеличение
на оттока, но анализът на тенденциите ще се задълбочи през следващия етап на
разработката при оценка на естествения отток, анализ на оттокообразуващите фактори,
влиянието на антропогенната дейност и прехвърлянето на води.

средно месечно водно количество
[m3/s]

Mесечно разпределение на оттока
ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
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Фиг.3.2 Месечно разпределение на оттока за ХМС № 18370 р. Палакария при с. Рельово за периодите
1961 - 1990, 1971 - 2000, 1981 - 2010, 2001 - 2010, 1985 - 1994 и 1961 - 2010
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средно месечно водно количество
[m3/s]

Месечно разпределение на оттока
ХМС № 18420 р.Владайска, гр.София, кв.Княжево
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Фиг.3.3 Месечно разпределение на оттока за ХМС № 18420 р. Владайска при гр. София кв. Княжево за
периодите 1961 - 1990, 1971 - 2000, 1981 - 2010, 2001 - 2010, 1985 - 1994 и 1961 - 2010

Ако разгледаме представените на Фиг.3.4 и фиг.3.5 сумарни криви на
регистрирания годишен отток, се вижда че периодът 1961 - 2010 може да се раздели
главно на два периода. Първият период е от 1961 до 1981 и се характеризира с повишена
влажност. Вторият период е от 1981-2010 и се характеризира с понижена влажност.
Сумарно разностна крива ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
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Фиг. 3.4 Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18370 р. Палакария при
с. Рельово
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Сумарно разностна крива
ХМС № 18420 р.Владайска, гр.София, кв.Княжево
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Фиг.3.5 Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18420 р. Владайска при
гр. София кв. Княжево

Логнормалните 3-параметрични вероятностни функции на разпределение са найподходящи за описание на средния годишен отток при различните ХМС. Това е
установено чрез статистическия тест на Колмогоров-Смирнов (фиг.3.6)
XMC 18370

XMC 18420

XMC 51650

Фиг.3.6. Функции на разпределение
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3.3. МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ОТТОКА - МОДЕЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС

Оценката на хидроложките ресурсите на речните басейни е една от основните
задачи позволяващи ефективното управление на водите. Конвенционалните хидроложки и
метеорологични измервания са точкови, докато
ресурсните характеристики имат
непрекъснат площен характер.
Методът се основава на определяне на повърхностния отток като се използва
водобалансовото уравнение: R = P – AET, където R[mm] е повърхностен отток, P[mm]
валеж, D[mm] е реалната евапотранспирация. В многогодишен разрез инфилтрацията и
подземното подхранване на речния отток се пренебрегват.
Изследваните периоди са 1961-1990, 961-2010 и др., и са избрани за да се направи
изследване влиянието на промяната на климата върху валежа, температурата и оттока.
Периодът 1961-1990 е посочен от WMO като представителен за изчисляване на различни
статистически характерискики на метеорологични параметри.
Методът използва ГИС базирано пространствено представяне на хидроложките
елементи и дава възможност да се оценят параметрите на водния цикъл и други
хидроложки характеристики към всяка точка от изследваната област на парк Витоша. В
създаденият модел са използвани ГИС инструменти за пространственото разпределение
на валежа и температурата и създаване на опростен пространствен модел за изчисляване
на речния отток.
Получените резултати са сравнени с реалните измервания на речния отток в
хидрометричните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ:
ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
ХМС № 18420 р. Владайска София кв. Княжево
ХМС № 51650 р. Струма гр. Перник
Процесът може да се раздели на следните основни етапи
1. Създаване на файл с хидрометричните станции в ESRI ArcGIS формат
2. Определяне на водосборите към хидрометричните станции и към границата на парк
Витоша
3. Създаване на файл с метеорологичните станции от наблюдателната мрежа на НИМХ,
които са използвани за пространственото разпределение на валежа и температурата в
ESRI ArcGIS формат
4. Пространствено разпределение на средно многогодишната сума на валежа за
изследваните периоди
5. Пространствено разпределение на средно многогодишната температура за изследваните
периоди
6. Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация
7. Пространствено разпределение на оттока
8. Определяне на средно многогодишния отток към границата на парк Витоша на р.
Палакария, р. Владайска и р. Струма за изследваните периоди
9. Сравняване на получените резултати с реални измервания
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3.3.1. МОДЕЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА 1961-1990 г

Това е период, който WMO е приела за определяне на норми
На фиг.3.7 са представени метеорологичните и хидрометричните станции, които са
използвани в моделиране на повърхностния отток за Природен парк „Витоша”.

Фиг.3.7. Природен парк „Витоша”, метеорологични и хидрометрични станции от
наблюдателната мрежа на НИМХ

Водосборите към хидрометричните станции и към границата на парк Витоша на р.
Палакария, р. Владайска и р.Струма и са изчертани използвайки Arc Hydro Tools в ArcGIS.
Изчертаните водосбори са на основата на 50 m DEM. Водосборите са представени като
полигони в shape ESRI ArcGIS формат и координатна система WGS 1984 проекция UTM
35N (фиг.3.8)
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Фиг.3.8. Водосбори към хидрометричните станции и до границата на парк Витоша

Пространствено разпределение на средно многогодишната сума на валежа за
периода 1961-1990г.
Измерванията на валежите обикновенно са в ограничен брой метеорологични
станции. В моделът са използвани 11 метеорологични станции. Тези станции са
разположени главно в по-ниските части, също така те са твърде неравномерно
разпределени и не са достатъчни за представяне на особеностите на валежите в
планинския район Витоша. Планинският релеф усложнява значително разпределението на
валежите и закономерностите в темпа на изменението им с надморската височина. В
планините при сложните условия на пресечения релеф се наблюдава от една страна
вертикално разпределение, при което доминира височинният фактор, съчетан с
орографските особености, а от друга разпределението, свързано с изложението на
планинските склонове по отношение на влагоносните въздушни маси. В най-високите
части на планините се отбелязва известно забавяне (дори намаление) в изменението на
валежите.
За да се представи по-правдоподобно пространственото разпределение на валежите
са използвани допълнителни точки за които валежите са определени с използване
изчислени вертикалните градиенти на валежите.
За пространственото разпределение на средно многогодишната сума на валежа за
периода 1961-1990г. е използван ArcGIS Geostatistical Analyst. ArcGIS Geostatistical
Analyst е една много ефективна връзка между геостатистиката и анализите в географската
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информационна система (ГИС). Основната задача, която се решава е използвайки
измервания в определени точки на дадена изучавана област (например валеж, температура
и др.) да направи акуратно и точно прогноза за други точки в които няма преки
измервания. Той разполага с голямо разнообразие от интерполационни методи за
създаването на оптимална пространствена интерполация на данните. Geostatistical Analyst
развива интерполационни техники, които могат да се разделят на две основни групи:
детерминистични и геостатистически. Всичките методи се основават на допускането, че
стойностите в точки близкостоящи една от друга са подобни, за да създадат повърхност.
Детерминистичните техники използват математически функции за интерполация - Inverse
Distance Weighted (IDW) и Radial Basis Function (RBF). Геостатистическите се опират и на
математически и на статистически методи, които включват автокорелация (статистически
връзки между измерените точки) за създаване на повърхност и за оценка точността на
прогнозираните стойности. Много методи се причисляват към геостатистическите, но те
всички са от семейството на kriging.
Използвани са три метода за интерполиране на средно многогодишната сума на
валежа периода 1961-1990 г.- Kriging, Radial Basis Function (RBF) и Cokriging. При
интерполирането на данните за валежите след сравняване на получените статистически
резултати е избрана Radial Basis Functions интерполация. На Фиг.3.9. е представено
пространственото разпределение на средно многогодишната сума на валежа за периода
1961-1990 г.
За понататъшните изчисления в ГИС среда, разпределението е представено в грид с
големина на клетката 100 м.
Пространствено разпределение на средно многогодишната температура за
периода 1961-1990г.
За пространствено разпределение на температурите са избрани климатични
метеорологични станции. Определени са вертикалните градиенти на температурата с
отчитане влиянието на надморската височина и особеностите на температурите в
различните климатични райони и планински райони. С помощта на тези градиенти са
определени допълнителни точки. За пространственото разпределение на данните е
използван ArcGIS Geostatistical Analyst. След сравняване на резултатните при
интерполирането на данните за температурите е избрана Radial Basis Functions.
Пространственото разпределение на температурите е представено на фиг.3.10.
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Фиг.3.9. Пространственото разпределение на средно многогодишната сума на валежа за
периода 1961 - 1990г.
Използван метод за интерполация - Radial Basis Function
(RBF) за периода 1961-1990
Контури 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm,
1100mm

Запълнени контури
573,3-600 mm
600-700 mm
700-800 mm
800-900 mm
900-1000 mm
1000-1100 mm
1100 - 1202,6 mm

Фиг.3.9’. Легенда към пространственото разпределение на средно многогодишната сума на
валежа за периода 1961 - 1990г.
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Фиг.3.10. Пространствено разпределение на средномногогодишна температура за периода
1961-1990 г.
Използван метод за интерполация - кригинг за периода
1961 - 1990
Контури 1оС, 2 оС, 3 оС, 4 оС, 5 оС, 6 оС, 8 оС.

Запълнени контури
0,1-1 оС
1-2 оС
2-4 оС
4-6 оС
6-8 оС
8-9,9 оС

Фиг.3.10’. Легенда към пространствено разпределение на средномногогодишна температура
за периода 1961-1990 г

За понататъшните изчисления в ГИС среда, разпределението е представено в грид с
големина на клетката 100 м.
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Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация
Средномногогодишната реална евапотранспирация AET се определя от връзката
AET = P – R
Където P е годишната сума на валежите в mm и R е речния отток в mm.
Много различни емпирични формули са изведени за изчисляване на реалната
евапотранспирация. Една от най-разпространените в практиката формули е разработена
от Turc (формула 3.1) през 1954г. Той е извел формулата използвайки статистическата
връзка между годишните суми на валежа, средногодишните стойности на оттока и
температурата за 254 водосбора с различен климат в Европа, Африка, Америка и Азия.
P
формула (3.1)
AET 
P2
0.9 
EPI 2
където: P (mm) e годишната сума на валежа
EPI = 300 + 25 T+ 0.050 T3,
T(0C) е средногодишната температура.
Гридът на реалната евапотранспирация е изчислен в ArcInfo използвайки Spatial
Analyst и е представен на фиг.3.11.

Фиг.3.11 Изчисляване на грида на реалната евапотранспирация за периода 1961-1990 г.

Пространствено разпределение на оттока 1961-1990
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От гридовете на средната многогодишна сума на валежа и на
средномногогодишната реална
евапотранспирация
се
получава
гридът
на
средномногогодишната стойност на оттока за територията на парк Витоша.
Изчисляване на грида на оттока R = P – AET в Spatial Analyst от грида на валежа и
грида на евапотранспирацията (Фиг.3.11).

Фиг.3.12 Грид на оттока за периода 1961 - 1990 г.
Пространствено разпределение на оттока
Максимална стойност 928 мм
Минимална стойност 248 мм
Граница на ПП Витоша

Фиг.3.12’. Легенда към грид на оттока за периода 1961 - 1990 г.

Определяне на средно многогодишния отток за водосборите към границата на
парк Витоша на р. Палакария, р. Владайска и р. Струма за периода 1961 - 1990
Изчислена е средната височината на отточния слой за отделните водосбори в
ArcGIS (фиг.3.12).
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Изчислено е формираното водното количество на трите реки към границата на парк
Витоша и е направено е сравнение с приведените водни количества реално измерени при
съответните хидрометричните станции.

Фиг.3.13. Отделяне на разпределения отток за водосборите към границата на парк Витоша

Изчислено средномногогодишно водно количество с модела за водосборите на
територията на парк Витоша е представено в табл.3.1.
Таблица 3.1 Изчислено средномногогодишно водно количество
Водосбор
р. Палакария до границата на ПП Витоша
р. Владайска до границата на ПП Витоша
р. Струма до границата на ПП Витоша

Средногод.отток 1961-1990 от ГИС
модела Q [м3/сек.]
0,263
0,414
0,490

Средномногогодишните водни количества (регистриран отток) за периода 1961 1990 г. към хидрометричните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ са изчислени
от редиците със средногодишни водни количества за периода - табл.3.2.
Таблица 3.2 Средномногогодишни водни количества (регистриран отток)
Хидрометрична станция

XMC 18370 р.Палакария, с.Рельово
XMC 18370 р. Бладайска, София, кв.Княжево
XMC 18370 р.Струма , гр.Перник

Средногод.отток 1961-1990
Q [м3/сек.]

1,759
0,503
2,217
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За привеждане на тези средномногогодишни водни количества на реките към границата
на Природен парк „Витоша” са използвани зависимостите и резултатите на разработката
на НИМХ “Определяне на средни, минимални и максимални водни количества с
различна повторяемост” с възложител Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Използвани са районни емпирични зависимости между водните количества Q и площта
на съответните водосбори A, както и между отточните модули M  Q / A и
среднонадморската височина на водосборите H . Крайните резултати са дадени в табл. 3.3.
Таблица 3.3 Средномногогодишни водни количества към границата на Природен парк

„Витоша”
Водосбор
р. Палакария до границата на ПП Витоша
р. Бладайска до границата на ПП Витоша
р. Струма до границата на ПП Витоша

Средногод.отток 1961-1990 Q
[м3/сек.]
0,225
0,327
0,243

Сравняване на получените резултати за моделираният с регистрирания нарушен
отток. Резултатите са представени в таблица.3.4.
Таблица 3.4 Сравняване на моделирания отток с регистрирания нарушен отток
Водосбор
р. Палакария до границата на ПП Витоша
р. Бладайска до границата на ПП Витоша
р. Струма до границата на ПП Витоша

Средногод.отток
1961-1990
Q [м3/сек.]
0,225
0,327
0,243

Средногод.отток
1961-1990 от ГИС
модела
Q [м3/сек.]
0,263
0,414
0,490

Разлика
-0,037
-0,088
-0,247

С представения модел може да се изчисли естествения отток към всяка точка на
Природен парк „Витоша”.
3.3.2. МОДЕЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА 1961-2010

За да се оценят тенденциите в развитие на природните фактори бе извършен анализ
на оттока и климатичните фактори за периоди 1961-1990, 1971-2000 и пр. Моделът за
воден баланс също беше калибриран първо за периода 1961-1990. Моделирането на
водния баланс за целия период 1961-2010г. е реализирано по описаната вече методология.
Резултатите са представени на фиг. 3.14-3.17. Пространствено разпределение на валежите
за 1961-2010 е на фиг.3.14, на температурите – фиг.3.15. Пространственото разпределение
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на реалната евапотранспирация и оттока са дадени на фиг. 3.16 и 3.17. Легендите са
дадени на фиг.18.

Фиг. 3.14. Пространствено разпределение на валежите за периода 1961-2010г.

Фиг. 3.15. Пространствено разпределение на температурите за периода 1961-2010г.
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Фиг. 3.16. Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация за 1961-2010г.

Фиг. 3.17. Пространствено разпределение на оттока за периода 1961-2010г.
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Пространствено разпределение на валежа за периода
1961 - 2010 в mm
Максимална стойност 946 mm
Минимална стойност 660 mm
Графично представяне на обект река
Графично представяне на обект язовир
Графично представяне на границата на Парк Витоша

Легенда към Пространствено разпределение на валежите за периода 1961-2010г
Пространствено разпределение на температурата за периода
1961 - 2010 в оС
Максимална стойност 8,7 оС
Минимална стойност 0,2 оС
Графично представяне на обект река
Графично представяне на обект язовир
Графично представяне на границата на ПП Витоша

Легенда към Пространствено разпределение на температурите за периода 1961-2010г
Пространствено разпределение на актуалната
евапотранспирация за периода 1961 - 2010 в mm
Максимална стойност 448 mm

Минимална стойност 292 mm
Графично представяне на обект река
Графично представяне на обект язовир
Графично представяне на границата на ПП
Витоша

Легенда към Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация за 1961-2010г
Графично представяне на обект река
Пространствено разпределение на оттока за периода
1961 - 2010 в mm
Максимална стойност 647 mm
Минимална стойност 235 mm
Графично представяне на обект язовир
Графично представяне на границата на ПП Витоша

Легенда към Пространствено разпределение на оттока за периода 1961-2010г.
Фиг.3.18. Легенди към картите
Резултатите от водния баланс и оценените естествени водни ресурси са дадени в раздел 3.3.3.
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3.3.3. ОЦЕНКА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ВОДНИ РЕСУРСИ НА ПП”ВИТОША”

Като резултат от моделирането на водния баланс е извършена оценка на
естествения отток за всички речни водосбори на границата на Природен парк ”Витоша”,
както и във всички основни водохващания и водобалансови пунктове – табл.3.5.
Резултатите са качени в ГИС - фиг.3.19. и фиг.3.20.

Фиг. 3.19. Оценка на оттока на Природен парк ”Витоша” по водосбори и водовземания.
Основни водохващания
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Фиг. 3.20. Оценка на оттока на Природен парк ”Витоша” по водосбори и водовземания.
Слой водосбори.
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водосбори
Име
Балийна река до границата на ППВитоша
Боянска до водохващане
Боянска до границата на ППВитоша
Бяла вода до границата на ППВитоша
Варнишки дол до границата на ППВитоша
Витошка Бистрица до водохващане
Витошка Бистрица до границата на ППВитоша
Владайска 1
Владайска 2
Владайска 3
Владайска канал
Върли дол до границата на ППВитоша
Гръчка река до границата на ППВитоша
Гугутица до границата на ППВитоша
Добри дол до границата на ППВитоша
Драгалевска река/Слатинска
Дълбоки дол до границата на ППВитоша
Железнишка река до водохващане
Железнишка река до границата на ППВитоша
Злата река до границата на ППВитоша
Кладнишка река до границата на ППВитоша
Куртова река до границата на ППВитоша
Лева река до границата на ППВитоша
Матница до водохващане 1,2,3
Матница до границата на ППВитоша
Острица до границата на ППВитоша
Палакария Витоша водохващане 1
Палакария до границата на ППВитоша
Рударщица до границата на ППВитоша
Старата река
Струма водохващане 1
Струма водохващане 2
Струма до границата на ППВитоша
Чегарица до границата на ППВитоша
Янчовска река до водохващане 1
Янчовска река до водохващане 2
Янчовска река до водохващане 3
Янчовска река до границата на ППВитоша
между Драгалевска и Старата река
приток Владайска
река
яз. Студена

Фиг.3.21. Легенда към слой водосбори
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Таблица 3.5. Изчислен отток за 1961-2010 при основни водохващания, на границата на Природен
парк „Витоша” и характеристики на водосборите
Име река/водосбор
Палакария до границата на ППВитоша
Водосбор водохващане Владайска 1
Водосбор водохващане Владайска 2
Водосбор водохващане Владайска 3
Владайска канал
Боянска до границата на ППВитоша
Боянска до водохващане
Струма до границата на ППВитоша
Рударщица до границата на ППВитоша
Кладнишка до границата на ППВитоша
Матница до границата на ППВитоша
Матница до водохващане 1,2,3
Варнишки дол до границата на ППВитоша
Добри дол до границата на ППВитоша
Дълбоки дол до границата на ППВитоша
Злата река до границата на ППВитоша
Чегарица до границата на ППВитоша
Върли дол до границата на ППВитоша
Острица до границата на ППВитоша
Гръчка река до границата на ППВитоша
Куртова река до границата на ППВитоша
Бяла вода до границата на ППВитоша
Гугутица до границата на ППВитоша
Железнишка река до границата на ППВитоша
Железнишка река до водохващане
Лева река до границата на ППВитоша
Балийна река до границата на ППВитоша
Витошка Бистрица до границата на ППВитоша
Янчовска река до границата на ППВитоша
Янчовска река до водохващане 1
Янчовска река до водохващане 2
Янчовска река до водохващане 3
Витошка Бистрица до водохващане
приток Владайска
Драгалевска река/Слатинска
между Драгалевска и Старата река
Старата река

F площ
km2
16.830
4.773
4.945
5.023
21.048
8.708
4.884
30.958
3.680
5.048
25.455
1.465
3.563
6.985
4.278
9.698
2.100
1.408
2.373
4.150
3.184
2.153
3.250
8.803
8.056
1.185
1.095
9.640
7.650
0.188
2.557
6.946
9.313
4.929
4.716
1.971
2.644

Q водно
количество19612010 [m3/s]
0.232
0.090
0.093
0.094
0.337
0.138
0.086
0.422
0.044
0.071
0.321
0.026
0.032
0.074
0.046
0.097
0.024
0.016
0.028
0.057
0.049
0.025
0.040
0.135
0.127
0.017
0.015
0.155
0.117
0.003
0.044
0.109
0.151
0.064
0.066
0.026
0.031

Haver
ср.надморска
височина [m]
1496
2024.24
2019.33
2016.8
1724.2
1704.9
1915.4
1504.1
1322.5
445.4
1374.46
1941.7
985.19
1173.76
1221.88
1137.7
1240
1202.47
1300.147
1499
1651.53
1280.44
1344.4
1642.89
1680.6
1519.96
1543.2
1743.6
1633.73
1833.6
1839.4
1677.7
1764.3
1379.11
1539.50
1428.31
1290.46

J
наклон
%

L
дължина
[km]

32.805
13.9
14.2
14.28
18.88
20.2
11.81
29.55
31.17
7.96
25.95
21.47
20.26
25.52
19.35
26.81
22.8
18.44
25.15
26.24
31.73
20.194
28.49
34.3
34.8
32.15
33.97
34.89
31.56
11.6
26.9
31.15
35.13
26.3
35.7
31.1
31.6

6.35
2.3
2.45
2.6
8.57
9.1
5.1
12.5
3.78
2.75
9.03
1.5
2.9
3.8
3.3
4.38
2.73
2.3
2.1
4.34
2.84
2.98
2.35
4.1
3.28
0.8
1.75
4.32
4.52
0.44
1.47
3.54
3.75
4
4.38
2.93
2.48
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Палакария Витоша водохващане 1
Струма водохващане 2
Струма водохващане 1

4.758
11.898
1.850

0.078
0.199
0.036

1785.40
1805.79
2129.41

3.3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ОТТОК И ХИДРОЛОЖКА
ПРИРОДЕН ПАРК ”ВИТОША”

36.3
29.2
18.0

2.93
1.84
5.56

ИЗУЧЕНОСТ НА

Получените резултати от водния баланс са база за анализ и формиране на редици на
естествения отток и оценка на параметрите за местата на водовземане и характерни
воднобалансови пунктове.
За характеризиране на оттока е ползвана налична информация в Дирекцията на
ПП”Витоша” от доклади и издадени разрешителни за водовземане, официално предоставена за
целите на водния баланс информация от БД”Дунавски район”, БД”Западнобеломорски район”,
„Софийска вода” и ВК”Перник”, проекти и разработки на НИМХ.

Районът на Витоша е много слабо изучен в хидроложко отношение, тъй като
територията й няма хидрометрични станции, а в района работят само 3 ХМС:
1. № 226 / 18370 на р. Палакарийска, с. Рельово;
2. № 90 / 18420 на р. Владайска, кв. Княжево;
3. № 94 / 51650 на р. Струма, г. Перник.
Трите станции са разположени така, че не могат да послужат за извличане на районни
зависимости. Проф. Д.Мандаджиев и колектив (“Характеристики на годишния и минималния
отток в планинските райони на България”, 1982г.) дават следните характеристики на
средногодишния отток по височинни зони - табл.3.7.
Таблица 3.6. Характеристики на годишния отток за периода 1935/36 – 1974/75г.
ХМС

Река

Местополож.

Площ на
водосбора
F, km2

18370
18420
51650

Палакарийска
Владайска
Струма

с. Рельово
кв. Княжево
гр. Перник

275,00
48,90
284,00

Средна
надм.
вис.
Hav, m
1150
1354
756

Средномногогодишен
Модул на
Отток
оттока, M
3
m /s
l./s.km2
1,740
6,33
0,770
15,70
2,040
7,18

Воден
обем
W,
m3.106

Коеф.
Вариация
СV

54,9
18,3
64,2

0,429
0,441
0,317

Таблица 3.7. Характеристики на естествените ресурси на Витоша по височинни зони
Зона
Н
м.

Площ
F
км.2

I.
Над 1600
91,68
II. 600 до 1600 1442,56
III. 300 до 600 162,63
Общо над 300 1696,87

Модул
л/с/км.2

Водно
колич.Q
м3/сек

26,94
5,07
2,33
5,99

2,47
7,32
0,379
10,16

M

Обем
отток W
м3.106
77,90
230,65
11,97
320,52

WP , м3.106
СV
0,280
0,440
0,560
0,443

СS

5

25

50

75

95

0,484 116,50 91,42 76,16 62,41 51,29
0,869 418,90 289,00 215,90 156,60 93,64
1,176 24,73 15,49 10,73
7,01
4,70
0,878 583,90 402,20 299,90 216,90 156,50
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Зоните са въведени от хидроложка гледна точка, съобразно водните ресурси на планината.
Първата зона е по-ниска от крайната зона на горския пояс за Витоша (гористата й линия достига
1800м. – северозападния склон). Това е най-водообилната зона с най-малко развита човешка
дейност и събирателни деривации. Удобна е за прехвърляне на води от едно поречие в друго.
Оттокът се разпределя само по пространство.
Втората зона включва склоновете на планината. В нея са разположени по-голямата част от
горите. Стопанската дейност е по-силно развита, както върху водосборната област, така и върху
речната мрежа. В нея е разположен яз.Студена. Оттокът в тази зона се разпределя по време и
пространство. Условно се приема, че І-вата и ІІ-ра зони включват същинската планина.
Влиянието на човека върху водните ресурси на планината е в резултат на две основни
групи дейности:
o върху териториите на водосборните области – горско стопанство и селско стопанство
(агромелиоративни и хидромелиоративни дейности );
o върху речната мрежа – хидротехническо строителство за водоснабдяването.
В първата зона не могат да се очакват изменения в условията на формиране на оттока като
резултат от дейности върху териториите на водосборните области. В ІІ-ра зона поради итензивна
дейност след 1950г. и съответно изменение структурата на гората(залесяване), логично
съществува изменение в количеството на оттока.
Към дейностите върху речната мрежа спада хидротехническото строителство за нуждите
на водоснабдяването – водохващания и помпени станции. Водохващанията са съоръжения за
преразпределяне на оттока в пространство и времето, които не влияят на условията за
формирането му, но могат значително да изменят оттока в речната мрежа (регистрирания и
особено минималния).
Описаната човешка дейност не се е отразила забележимо върху естествените водни
ресурси на Витоша, които според изследването на Д.Мандаджиев, е в рамките на точността, с
която се определя оттока, т.е. до 10%, и в момента на изследването са в размер такъв, какъвто е
бил през 1935г., от когато има данни.
Към влиянието на човешката дейност, обаче, силно чувствителен е минималният отток,
който е съществен за оценката на екологичното равновесие в даден район, но който е малко
изследван. Д.Мандаджиев като използва картата с изолинии на средногодишния модул на оттока
(Атлас на НРБ, Р.Русев) и въвежда съответни зависимости за изчислителен период дава следните
характеристики на минималния отток.
Таблица 3.8. Характеристики на минималния отток на Витоша за периода 1956 – 1975г.
ХМС

Река

Местополож.

Средна
надм. вис.
Hav, m.

18370
18420
51650

Палакарийска
Владайска
Струма

с. Рельово
кв. Княжево
гр. Перник

1150
1354
756

Средномногогодишен
Отток
Модул на оттока,
Q m3/s
M, l/s/km2
0,080
0,291
0,041
0,383
0,606
2,130

Коеф.
вариация
СV
0,811
1,271
0,724
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Витошки езера
Исторически данни от ХІ до ХVІІ век показват, че в недалечно минало на Витоша е имало
езера. Макар и вече пресушени, споменът за тях е жив у витошкото население, в някои
литературни източници. Доказателство са и запазените корита на езерата. Техните очертания все
още се забелязват в долините на реките Палакарийска, Железнишка, Боянска и Владайска. Езера е
имало в местността “Казана”, над “Каменното здание” и в местността “Сакън дупка” под връх
Сива грамада. Най-голямото от тях е Сухото езеро в района на р.Мътница. То е било използвано
при железодобиването, започнало преди около 400 години, след прекратяването на което езерото
се е източило.
През 1980г. научен колектив от УАСГ с ръководител проф.Щилиян Райнов извършва
изследването: ”Проучване и възстановяване високопланинските езера на Витоша”, като целта е
разширяване на възможностите за туризъм.
В доклада на КИПП ”Софпроект” за Териториално-устройствения план на Витоша още
преди 1980г. се казва: “Необходимо е да бъдат възстановени сухите езера под Черни връх. Те ще
представляват голям туристически интерес. Освен това те ще задържат пролетните води и ще
допринесат за постепенно оводняване на реките Матница и Струма, тъй като валежите тук са почести и езерата ще регулират този отток.”

Хидроложки анализ на водосбора на р.Владайска
Река Владайска е една от най-значимите и антропогенно натоварени реки на ПП”Витоша”.
Тя води началото си от местността “Горното блато в подножието на върховете Седлото и Черни
връх”. На реката единствената работеща ХМС е № 90/18420 на р. Владайска в кв. Княжево,
открита на 1.ІХ.1954г. Анализ на регистрираните водни количества при ХМС №18420 на р.
Владайска е даден в раздел 3.2.
Таблица 3.9 ХМС р.Владайска
ХМС

Река

Местоположeние

Площ на водосбора F, [ km2]

Средна надморска
височина H, [m]

18420

Владайска

кв. Княжево

48,90

1354

Проф. Д.Мандаджиев и колектив в научен отчет “Характеристики на годишните и
минималния отток в планинските райони на България”, 1982г., дават характеристика на средногодишния и минималния отток – табл.3.10.
Характеристики на оттока са дадени и в разработката на НИМХ “Определяне на средни,
минимални и максимални водни количества с различна повторяемост”, 2004г., с ръководител
Д.Димитров (табл.3.11). Възстановяване на редовете за ненарушения (естествен) речен

отток в разработката е приложено за периода 1961-2002г.
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Таблица 3.10. Характеристики на годишния отток за периода 1935/36 – 1974/75г.
Отток [m /s]

Модул на оттока,
[l/s/km2]

Воден обем
[W, m3.106]

Коеф. вариация
СV

0,770
0,041

15,70
0,333

18,3
-

0,441
1,271

3

Средномногогодишен
Минимален

Таблица 3.11. Характеристики на средния и минимален отток за периода 1961-2002 г
№

min ср.мес. Q [m3/s]

ХМ станции

ср.мес. Q [m3/s]

Регистр.

Естеств.

Регистр.

Естеств.

0,010

0,018

0,479

0,727

98 /18420 Владайска, София /кв.Княжево/

граница на Парк”Витоша”

Фиг.3.22. Водосбор и водохващания на р. Владайска и Владайски канал
Яз. „Студена” е разположен в долината на р. Струма. Язовирът регулира водите от
собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и
„Палакарийски”.
Статистическите параметри на подадените водни количества чрез канал „Владайски” са
дадени в табл. 3.13.
Таблица 3.12 Статистики на средномесечните регистрирани водни количества Q[m3/s] за
р.Владайска при ХМС, кв.Княжево за периода с данни за канал Владайски
Год.
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
Ср.зн. 0,156 0,148 0,11 0,118 0,216 0,708 0,849 0,306
Станд. 0,143 0,127 0,096 0,107 0,149 0,363 0,632 0,26
Cv
0,92 0,857 0,872 0,907 0,69 0,512 0,745 0,852
Cs
1,023 1,731 1,658 1,448 0,726 0,329 0,534 0,713

VII
0,191
0,182
0,956
1,632

VIII
0,093
0,09
0,965
1,785

IX
0,102
0,107
1,047
1,942

X Ср.Год.
0,136
0,496
0,215
0,223
1,582
0,449
3,721
0,581
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Таблица 3.13 Статистики на средномесечните водни количества Q [m3/s] за канал Владайски
Год.
Ср.зн.
Станд.
Cv
Cs

XII
XI
I
II
III
0,337 0,371 0,35 0,486 0,659
0,323 0,281 0,322 0,384 0,342
0,961 0,758 0,919 0,791 0,519
2,063 1,31 2,727 2,242 0,648

IV
0,955
0,642
0,673
1,535

V
1,379
1,061
0,769
0,907

VI
VII VIII IX
X Ср.Год.
0,651 0,243 0,166 0,148 0,215
0,261
0,634 0,295 0,395 0,151 0,28
0,094
0,974 1,213 2,375 1,02 1,304
0,362
1,823 3,31 5,452 2,174 2,58
-0,446

Таблица 3.14 Естествени количества Q[m3/s] за р.Владая при Владайски канал и при ХМС 18420
Площ на
водосбора
F, km2
21,048
48,900

пункт
р.Владая, при Владайски канал
ХМС 18420, кв.Княжево

Водно колич. Q
[m3/s] 1961-2010
0,337
0,758

Надморска
височена H,
м.
1724,2
0,600

Дължина
L [km]
8,57
22,00

Средномесечните и средногодишните водни количества и обеми на естествения отток на
р.Владайска (при канала) при обезпеченост 95%, необходими за определяне на екологичния
минимум са дадени в табл. 3.15
Таблица 3.15 Средномесечни водни количества Q[m3/s] и обеми W [м3.106] с обезпеченост 95% за
р.Владайска (при канала)
Год.

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Год.

X

Q0,95% 0,042 0,045 0,043 0,070 0,121 0,390 0,254 0,095 0,046 0,013 0,013 0,026 0,150
W 0,95% 0,110 0,120 0,116 0,176 0,324 1,011 0,682 0,247 0,124 0,034 0,033 0,069 4,721

Чешми във водосбора на р.Владайска
Във водосбора на р.Владайска са построени и имат разрешителни три чешми:
a) в участъка на речно водохващане х.”Офелиите” на Каменна река
Таблица.3.16 Орографски характеристики на речно водохващане ”Офелиите” на Каменна река
Река

Местонахождение
На пункта

F
км2

H0
м

LP
км

IP
‰

I6
‰

Сума LP
км

Дере-р.Каменица

Речно вхв. Офелиите

0,954

1749,4

1,96

167,09

13,52

3,04

Таблица 3.17 Разпределение на оттока по месеци за характерни години
месеци
Средна
година
Много
суха
година
95%

Р%
W.103м3
Qл/сек
Р%
W.103м3

XI
6,1
35,973
13,89
6,3
20,98

XII
7,5
44,229
16,5
7,9
26,31

I
7,3
43,05
16,06
7,5
24,98

II
8,6
50,716
20,52
8,7
28,97

III
11,5
67,818
25,3
12,8
42,63

IV
17,0
100,252
38,7
15,6
51,95

V
18,6
109,688
40,93
16,7
55,61

VI
10,9
64,28
24,82
11,8
39,3

VII
4,2
24,768
9,24
4,2
13,98

VIII
2,5
14,743
5,5
2,6
8,66

IX
2,4
14,153
5,46
2,2
7,33

X
3,4
20,05
7,48
3,7
12,32

год.
100
589,72
18,7
100
333,02

Qл/сек

8,1

9,8

9,32

11,85

15,9

20,0

20,7

15,17

5,22

3,23

2,83

4,6

10,56
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b) в участъка на речно водохващане х.”Селимица” на река Селимица
Таблица 3.18 Параметри на оттока на речно водохващане ”Селимица” на река Селимица
Река
Местонахождение
Речно вхв. Селимица –
КИ1

M0

H0

F
км2

м

л/сек/

0,226

1954,9

17,3

км2

CV

CS=
2CV

QО
л/сек

WО
3 3
.10 м

Q85%
л/сек

W85%
3 3
.10 м

Q95%
л/сек

W95%
3 3
.10 м

0,31

0,62

3,91

123,305

2,68

84,516

2,17

68,43

Таблица 3.19 Разпределение на оттока по месеци за характерни години
месеци
Средна
година
Много
суха
година
95%

Р%
W.103м3
Qл/сек
Р%
W.103м3

XI
5,6
6,905
2,66
6,2
4,24

XII
6,2
7,645
2,85
7,3
5,0

I
5,8
7,152
2,67
6,0
4,106

II
9,1
11,22
4,54
8,7
5,95

III
16,8
20,715
7,73
17,4
11,907

IV
17,2
21,208
8,19
17,9
12,25

V
15,9
19,605
7,315
15,6
10,675

VI
10,9
13,44
5,19
11,0
7,527

VII
4,8
5,92
2,21
3,6
2,464

VIII
2,2
2,713
1,01
1,5
1,026

IX
1,8
2,22
0,855
1,3
0,89

X
3,7
4,562
1,7
3,5
2,395

год.
100
123,305
3,91
100
68,43

Qл/сек

1,64

1,86

1,53

2,374

4,44

4,73

3,98

2,9

0,916

0,38

0,34

0,89

2,17

c) в участъка на речно водохващане х.”Кумата”
Таблица 3.20 Орографски характеристики на речно водохващане х.”Кумата”
Река

Местонахождение
на пункта

F
км2

H0
м

LP
км

IP
‰

I6
‰

Сума LP
км

Дере (р.Боеришка)

Речно вхв. “Кумата”

0,356

1836,8

0,67

107,46

16,0

0,67

Таблица 3.21 Вътрешно-годишно разпределение на оттока на р.Боеришка при водохващането
месеци
Средна
година
Много
суха
година
95%

Р%
W.103м3
Qл/сек
Р%
W.103м3

XI
5,8
5,474
2,11
6,2
3,4

XII
7,2
6,796
2,53
7,5
4,115

I
7,0
6,607
2,46
7,3
4,008

II
8,0
7,551
3,096
8,6
4,719

III
11,3
10,666
3,98
12,4
6,804

IV
17,2
16,235
6,27
16,6
9,109

V
19,9
18,783
7,0
18,0
9,877

VI
11,1
10,477
4,04
10,9
5,981

VII
4,2
3,964
1,48
4,0
2,195

VIII
2,5
2,34
0,88
2,6
1,427

IX
2,4
2,265
0,87
2,2
1,207

X
2,4
2,265
0,87
2,2
1,207

год.
100
94,387
2,993
100
54,872

Qл/сек

1,31

1,53

1,49

1,94

2,54

3,51

3,68

2,31

0,82

0,53

0,46

0,46

1,74

Водохвашания във водосбора на р.Владайска
Във водосбора на р.Владайска са изградени и три водохващания от алпийски тип за
водоснабдяване и прехвърляне на води. Основните им характеристики, определени в GIS среда за
водосбора на р.Владайска са:
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Таблица 3.22 Орографски характеристики на речните водохващания във водосбора на
р.Владайска
Площ F
[km2]

Име
р.Владайска, водохв.1
р.Владайска, водохв.2
р.Владайска, водохв.3

4,773
4,945
5,023

Водно количество
Qср. [m3/s] 19612010
0,090
0,093
0,094

Надм.височина
Hср.[m]
2024,24
2019,33
2016,8

Дължина на реката
L [km]
2,3
2,45
2,6

Многогодишният отток Qср може да се определи и като се използват графични
зависимости. Графична зависимост между модула на средномногодишния отток М и Нср на
водосборите на р.Владайска и р.Палакарийска за ІІ-ра височинна зона дава Д.Мандаджиев –
фиг.3.23.
Таблица 3.23 Орографски характеристики и водно количество на речното водохващане за
чешмите на х.“Офелиите”, при х.“Кумата” и при р.Селимица
№

пункт

Надм.височина
Hср.[m]

1
2
3

Чешма на х.“Офелиите”
Чешма при х.“Кумата”
Чешма при р.Селимица

1749,4
1836,8
1954,9

Водно
количество
Qср,[ l/s]
18,70
7,796
3,91

Площ F
[km2]

Модул на оттока M
[l/s/km2]

0,954
0,356
0,226

19,6
21,9
17,3

Фиг. 3.23 Зависимост между М и Нср на водосборите на р.Владайска и р. Палакарийска до
1600м.
Като се използват характеристиките за чешмите, разположени в поречието на р.Владайска,
може да се получи аналогична зависимост между модула на средномногодишния отток М и Нср на
водосборите на р.Владайска и р.Палакарийска за І-ра височинна зона.
Въз основа на изведените зависимости е оценено водното количество на водохващания във
водосбора на р.Владайска.
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Колектив на НИМХ е извел подобна зависимост между минималния отток с обезпеченост
95% и средномногогодишния отток Qm95in%  f (QCP ) - фиг.3.24.
95%

Като се използва тази зависимост за р.Владайска могат да се изчислят съответните Qm in .
За процентното разпределение по месеци може да се използва това, което е определено за
чешмата при река Селимица, тъй като тя е разположена в близост. Като аналог на речния отток
може да се използва и редицата на естествения речен отток при канала на р.Владайска над
кв.Владая.
Годишните значения на оттока за водохващане 1 са с Логлогестично (3-параметрично)
разпределение на вероятностите. Обезпеченостите за водното количество и водните обеми на
речния отток са дадени в табл. 3.23.

Фиг.3.24 Зависимост между Qm95in%  f (QCP ) за р.Владайска
Таблица 3.24. Обезпечености за водното количество и обеми на оттока за трите водохващания
Обезп.

Водохващане 1

Водохващане 2

Р

Q [m3/s]

W 106m3

Q [m3/s]

95%
75%
50%

0,044
0,070
0,087

1,37
2,18
2,71

0,045
0,073
0,090

Водохващане 3

W 106m3 Q [m3/s]
1,40
2,27
2,80

0,046
0,075
0,092

W 106m3
1,43
2,33
2,86
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Хидроложки анализ на водосбора на р.Боянска
Река Боянска извира в близост под вр.Черни връх по северния склон на Витоша. Основните й
характеристики, получени от моделирането на водния баланс в ГИС среда са дадени в табл.3.24.
Таблица 3.25 Орографски характеристики за р.Боянска
Име

Площ F
[km2]

Водно к-во
Q [m3/s]
1961-2010

р.Боянска до границата на ППВитоша
р.Боянска до водохващане “Каменно здание”

8,708
4,884

0,138
0,086

Надморска Ср.надморска
Дължина
височина H
вис. Hav
L [km]
[m]
[m]
800
1731,81

1704,9
1915,4

9,1
5,1

Река Боянска е в близост до река Владайска и има подобни физико-морфоложки характеристики,
то р.Владайска може да се ползва за аналог на р.Боянска. Тук може да се приложи зависимостта,
изведена за водосбори над Н=1600 м надм. височина.
Таблица 3.26 Водно количество на речното водохващане “Каменно здание” р.Боянска
Име
водохващане “Каменно
здание”

Надм.височина
Hср.[m]

Модул на
оттока M
[l/s/km2]

Площ F
[km2]

1915,4

18,67

4,884

Водно
количество
3

Q ср. [m /s]
0,091

Обем W
[106м3]
2,84

За месечните значения на оттока са използвани тези за р.Владайска при водохващане 2,
която има много близки хидро-морфоложки условия и аналогична площ на водосбора и
надм. височина.
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4. ПОДЗЕМНИ ВОДНИ РЕСУРСИ
4.1. Хидрогеоложка изученост на територията на Природен парк „Витоша”
Като цяло подземните води на територията на Витоша не са били обект на
хидрогеоложки изследвания и специализирана информация за тях се намира трудно.
Публикувани данни се намират за отделни обекти на територията на планината или в
материали, отнасящи се за други области на познанието.
Първите писмени източници за подземни води на територията на сегашния парк са
от 17 век и се отнасят за извора "Живата вода" при с. Боснек. Това са пътеписите на найизвестния за времето си османски пътешественик Евлия Челеби, преводът на част, от
които, е публикуван от Гаджанов (1909). По-късно за същия извор споменава и Н.Цанков.
В началото на 20 век започват проучвания за използване на подземни води във високите
части на Витоша за водоснабдяване, като по-късно се извършва каптиране на подземните
води, с които се осигурява питейно вода за град София (Садаков, Панев, 1903). В
регионален план информация за извори на територията на планината е дадена в докладите
за извършените геоложки картировки в М 1:25000 (Костадинови и др., 1974 и Стоянов и
др., 1977). Хидрогеоложки проучвания са извършени при проектиране и изпълнение на
някои инженерни съоръжения, като например тунелите на водопровод Рила-София
(Радев, 1939). Най-важни по отношение на хидрогеоложките условия е изготвената
Хидрогеоложка карта на България в М 1:200000 и Обяснителния текст към нея (Йовчев,
Альтовски - ред., 1975), която макар и в дребен мащаб дава информация за
хидрогеоложкото поделяне на съществуващите геоложки формации за цялата страна
(включително и във ПП Витоша) и се дава обща хидрогеоложка характеристика на
отделените хидрогеоложки единици. Те служат и като основа за съставяне на картите на
естествените и експлоатационни ресурси на подземните води (Биндеман и др.,1977), в
които става райониране на основата на модул на подземен отток (както и за територията
на Витоша), така и по проводимост. Тези карти и в момента са важен архивен източник
при извършване на ресурсни оценки на различни територии от страната.
В началото на 70-те години на 20-ти век в България започват да се провеждат
специализирани картировки за съставяне хидрогеоложка карта на НР България в М
1:25000 и оценка на ресурсите на пресните подземни води на части от страната. Районът
на обект Западно Софийско Средногорие, е картиран от Минно-геоложки институт
(Антонов, Ганчев, 1973), като основно е обърнато внимание на Софийската котловина, но
се включват и склонове на оградните и планини, включително ПП Витоша. По-късно, при
проведените подобни обобщения на хидрогеоложката информация за района на
Софийската котловина от СОФГЕОПРОУЧВАНЕ (Геологопроучвателно предприятие
София) са събрани и систематизирани информации за водоизточници от северната част на
разглеждания район (Чокоев, 1994, 1885, Младенов, 1996, Ананиева, 1997, Сталев, 1995,
1996, 1997).
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Относително по-добре е изучена югозападната част от района на Витоша, в който е
разпространен карста в триаски варовици. Съществуват много публикации за най-дългата
пещера в България - Духлата, някои от които разглеждат и хидрогеоложки проблеми
(Бендерев, Веселинов, 1999, Михайлова и др., 2006, Benderev, Angelova, 1999, Shаnov et
al., 2001). В този карстов район е разположен и най-големия карстов извор в
разглеждания район, който е бил включен за известен период в Опорната хидрогеоложка
мрежа на България на НИМХ, като в периода 1959 - 1961 г. се извършват епизодични
измервани на дебита и температурата. По-късно след 1966 година на извора е установена
хидрометрична станция и започват непрекъснати ежедневни наблюдения, които
продължават до 1975 г.
Голям брой от водоизточниците на територията на парка „Витоша“ се използват за
питейно водоснабдяване, както на близки населени места (включително гр.София и
гр.Перник) така и за туристически обекти - хотели и хижи. След приемането на Закона за
водите и Наредба № 1 за търсене, проучване и опазване на подземните води, става
задължително внасянето в Басейновите дирекции на съответна документация, включваща
хидрогеоложка характеристика и оценка на ресурсите в района на всеки водоизточник.
Най-добре са изследвани
източниците на термални и минерални води в
подножието на Витоша. Много от тях са били използвани от дълбока древност и
информация за тях може да се намери в голям брой публикувани и архивни източници от
19 век до наши дни. Най-ранните сведения за топлите минерални извори са дадени от: А.
Тегартен, 1881; Н. Червен - Иванов, 1897; Г. Золотович, 1889; Н. Добрев, 1905; Б.
Радославов, 1917, 1918, 1936, 1938; К. Бояджиев, 1922; М. Пенев, 1930; Петров, 1930,
Ванкова, Калчева, 1938; Г. Бончев, 1939; Ас. Азманов, 1930, 1940; Ек. Бончев, 1946 и
редица други.
Тези минерални и термални извори в последствие са изследвани допълнително, в
някои от тях са провеждани сондажни работи, извършени са оценки на техните ресурси и
качествен състав (Димитров, 1960; Мартинов, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963; Лимонадов,
1965; Радев, 1966; Страка, 1968, 1969, 1971, Кръстев, 1968; Захариев, 1996 и др.). Много от
тези резултати, наред с по-рано публикуваните материали са обобщени от Щерев, 1964;
Петров и др., 1971; Пенчев, Величков, 1991, както и в голямото обобщение за термалните
води в България на голям колектив с ръководител П.Ст.Петров (1999) "Преоценка на
геотермалните ресурси на България".
Частична обобщена и систематизирана хидрогеоложка информация за района на
Витоша може да се намери и в Плановете за управление на речните басейни - Дунавски и
Западнобеломорски басейн на WEB страниците на съответните Басейнови дирекции.
Освен хидрогеоложка информация по-отношение на формирането на подземните
води и тяхната ресурсна оценка значение имат и архивни и публикувани материали,
свързани с геоложкия строеж на планината Витоша, нейните геоморфоложки, климатични
и хидрогеоложки особености. Част от тази информация има пряко отношение и за
формиране на повърхностите води. Затова тук ще отбележим само най-важните
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литературни източници по отношение на геологията на изследвания район, играещи
основна роля за количествата и качествата на подземните води. Установено е наличието
на значителен брой публикации и геоложки доклади по различни проблеми от геологията
на Витоша - минералогия, петрография, геохимия, литология, стратиграфия,
палеонтология, тектоника и структурна геология, полезни изкопаеми и т.н. Конкретно за
изясняване на хидрогеоложките условия най-съществени са извършените геоложки
картировки в М 1:25000 на Костадинов и др., 1972 и Стоянов и др., 1977. Резултатите от
тези картировки, наред с многобройни други изследвания, са използвани и обобщени при
изготвянето на Геоложка карта на България, М 1:100000, картен лист Перник, в обсега на
който попада и територията на Парк Витоша (Загорчев и др., 1991) и Обяснителна записка
към него (Загорчев и др., 1994). Тази карта и записка са основа за построяване на нова
хидрогеоложка карта на ПП Витоша.
За оценка на подземното подхранване са необходими и други данни, свързани с
почви, растителност и други . В това отношение са полезни и други ГИС слоеве,
изготвени за различни цели, както за цялата страна (слоеве почви, реки, езера , вододели,
Corine LandCover и други) така и конкретно за Витоша.
Интерес представляват и някои публикации, отнасящи се за локални геоложки,
хидрогеоложки, геоморфолжки проблеми. Пример за това са изследванията на торфа, като
среда за натрупване и задържане на води във високите части на Витоша (Янакиев, 1968) и
др.
4.2. Методика и създаване на хидрогеоложката карта
Предвид изискванията на Техническото задание, при изпълнение на тази задача е
създадена нова хидрогеоложка карта на територията на Парк Витоша, само на основата на
наличната информация. Засега не са провеждани полеви дейности,
маршрути,
регистрация и GPS заснемане на съществуващи водоизточници, измерване на техни водни
количества, взимане на проби, провеждане на режимни наблюдения на количествени и
качествени параметри на подземните води, каквито са основните методични изисквания.
Изпълнено е едно от изискванията изготвената карта да бъде съставена в GIS среда. За
целта се използвани следни слоеве:
1. Слой хидрогеоложки единици.
При анализ на наличната информация се установява, че на територията на Парк Витоша
преобладават разнообразни по генезис, минераложки и петрографски състав скали, които
се характеризират с различни колекторски и проводящи свойства по отношение на
подземните води.
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Фиг.4.1. Слой Геология от Геоложка карта на България, М 1:100000 (скални разновидности)

Важен проблем е разкриващите се геоложки формации, на основата на тези
свойства, да бъдат схематизирани в съответни хидрогеоложки единици. За района на
Средногорието (в тектонски аспект), в което се включва и Витоша, това донякъде е
направено в Хидрогеоложката карта на България, но предложената хидрогеоложка
схематизация се базира на стари геоложки карти и е в мащаб 1:200000, което затруднява
пространственото им позициониране при по-едри мащаби. Във връзка с това е направен
хидрогеоложко разчленяване на геоложкия разрез на основата на данните от Геоложка
карта на България М 1:100000 (картен лист Перник), която е съставена на основата на
обобщаване на голям обем информация и
границите между отделните скални
разновидности на база геоложки картировки в М 1:25000 (Фиг.4.1 и 4.2).
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Фиг. 4.2. Легенда към слой Геология

Направен е анализ на хидрогеоложките особеностите на всяка геоложка формация и тя се
отнася към съответните водоносни хоризонти, комплекси и водоупори, отделени при
Хидрогеоложката карта на България в М 1:200000 (Таблица 4.1).
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Таблица 4.1. Групиране на геоложките формации по хидрогеоложки принцип
Геоложка формация
Алувиални образувания – руслови и на заливните тераси –
чакъли, пясъци
Делувиални образувания – песъчливи глини, чакъли
Колувиални образувания – валуни, блокажи
Солифлукционни образувания – пясъци
Пролувиални образувания – наносни конуси – чакъли, пясъци
Делувиално-пролувиални образувания – чакъли, пясъци,
песъчливи глини
Неподелени седиментни скали (други данни няма) – чакъли,
пясъчници, глини
Палакарийска група – Рельовска свита – конгломерати, пясъци
Задруга на глинестите пясъчници и глини – глини, пясъчници,
конгломерати, въглища
Задруга на тънкослойните аргилити и глинести мергели –
аргилити, мергели, глинести мергели
Пъстра подвъглищна задруга – конгломерати, пясъчници,
алевролити, аргилити
Конгломератно-пясъчникова задруга – брекчо-конгломерати,
конгломерати, пясъчници
Витошки плутон – III наставка – аплитоидни граносиенити
Витошки плутон – II наставка – левкосиенити
Витошки плутон – II наставка - монцонити и левкомонцонити
Витошки плутон – I наставка – габра и анортозити
Плански плутон – II наставка – диорити и кварцдиорити
Долна
вулканогенно-седиментогенна
задруга
–
андезитобазалтови и базалтови агломератови и пепелни туфи,
тефроидни скали
Долна вулканогенно-седиментогенна задруга – трахиандезити и
трахибазалти – лавови потоци, агломератови туфи
Долна вулканогенно-седиментогенна задруга – пироксенови и
амфибол-пироксенови андезити – лави и секущи тела
Долна вулканогенно-седиментогенна задруга – пачки от
варовици и мергели
Долна вулканогенно-седиментогенна задруга (разливи и
послойни тела) – андезитобазалтови и базалтови лави
Пясъчниково-варовикова задруга – глинести варовици, мергели,
пясъчници
Кварцитно-пясъчникова задруга – кварцити, пясъчници
Централнобалканска флишка група – Нешовска свита –
Костелска
свита
–
аргилити,
мергели,
пясъчници,
конгломератови аргилити, аргилити, мергели
Западнобалканска карбонатна група – Яворецка свита и Гинска
свита

Хидрогеоложки единици
Грунтови води в алувиалните
отложения на холоцена – чакъли,
пясъци и глини

Грунтови води в пролувиалните
отложения на кватернера – чакъли,
пясъци и глини
Плиоценски водоносен комплекс –
глини, пясъци и чакъли
Миоценски водоносен комплекс
(Южна България) – глини, чакъли,
пясъци и пясъчници
Олигоценски седиментно-ефузивен
водоносен комплекс – глини,
мергели, конгломерати, пясъчници,
варовици,
туфи,
туфити
и
туфобрекчи
Горнокредно-палеоценски интрузии
с води в изветрителната зона и
тектонските нарушения – диорити,
гранодиорити и сиенити
Сенон-дански седиментно-ефузивен
водоносен комплекс – мергели,
пясъчници, андезити, туфи и туфити

Води в сенонските ефузиви –
андезити, латити и др.
Ценоман-туронски
водоносен
комплекс
–
конгломерати,
пясъчници, аргилити и мергели
Малмски водоносен комплекс –
кварцити, мрамори, мраморизирани
варовици, филити, аргилити и аркози
Лиас-догерски водоносен комплекс –
пясъчници, аргилити и варовици
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Геоложка формация
Полатенска свита – биокластични и глинесто-алевритови
варовици
Искърска карбонатна група – Трънска свита – варовици
Искърска карбонатна група – Русиновделска свита – варовици
Искърска карбонатна група – Радомирска свита – варовици,
мергели, алевролити, аргилити
Искърска карбонатна група – Боснекска свита – доломити
Искърска карбонатна група – Панчаревска свита – пясъчници,
песъчливи доломити
Искърска карбонатна група – Могилска свита – алохемни
варовици, афанитови варовици и доломити
Искърска карбонатна група – Любашка свита – алевритови
варовици, мергели, варовити пясъчници
Петроханска теригенна група – Лозенска свита – кварцови
конгломерати и пясъчници, алевролити
Петроханска теригенна група – Мърводолска свита –
олигомиктови конгломерати и пясъчници, алевролити
Равулянска свита – пясъчници, алевролити, аргилити
Габренска свита – пясъчници, алевролити, аргилити
Байневишка свита – конгломерати, пясъчници, алевролити,
аргилити
Струмска диоритова формация – диорити, гранодиорити,
габродиорити

Неразчленен диабаз-филитоиден комплекс – филитоидни скали,
метадиабази, амфиболови шисти
Огражденска (Прародопска) надгрупа – Гнайсово-мигматитов
комплекс („Малашевска група) – мигматити, двуслюдени
мигматизирани гнайси

Хидрогеоложки единици
Средно-горнотриаски
водоносен
хоризонт
–
варовици
и
брекчоконгломерати
Средно-горнотриаски
водоносен
комплекс – варовици и аргилити
Долнотриаски водоносен хоризонт –
пясъчници и варовици

Долнотриаски водоносен комплекс –
брекчоконгломерати и пясъчници
Пермски водоупорни слоеве –
аргилити
Горнокарбонски водоупорни слоеве
– шисти, пясъчници и конгломерати
Старопланински
интрузии
и
Струмска диоритова формация с
води в изветрителната зона и
тектонските
нарушения
–
гранодиорити и диорити
Камбрийски
(диабаз-филитоидни)
водоупорни слоеве – филити и
диабази
Архай-протерозойски метаморфити
с води в изветрителната зона и
тектонските нарушения – гнайси,
гранитогнайси и шисти

На основата на направено разделяне, в GIS слой на разпространение на скалните
формации са направени съответните пространствени обобщения, в резултат на което се
получава нов слой - разпространение на хидрогеоложки единици (Фиг. 4.3 и 4.4);
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Фиг.4.3. Слой Хидрогеоложки единици
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Фиг.4.4. Легенда към слой Хидрогеоложки единици

2. Слой водоизточници
На този етап този слой е получен на основата на точкова дигитализация на
местоположенията на извори и чешми, нанесени на топографски карти в М 1:25000 (Фиг.
4.5). За целта е направена съответната регистрация на тези карти. В бъдеще се препоръчва
този слой да се базира на по-едромащабни карти (1:10000 или 1:5000), както и полево
заснемане с GPS и добавяне на съответната атрибутивна информация (име, дебит,
качествен състав ). В базата данни на парк „Витоша“ има и отделен слой чешми;
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Фиг. 4.5. Слой Водоизточници (с кръгчета са отбелязани извори, а с квадрати - чешми)

3. Слой повърхностни води
Този слой има съществено значение за хидрогеологията, защото речно-овражната мрежа
дренира подземните води. Това често става не точково, а постепенно в протежение на
участъците от течението им. На предишния етап се използва вече изготвения GIS слой от
JICA (Японската Агенция за международно сътрудничество), при изготвения от нея през
2008 г. проект „Интегрирано управление на водите в Република България”, на базата на
топографски карти в М 1:100000. Сега тя е актуализиран на база предоставения ни GIS
слой за реките във Витоша (Фиг. 4.6).
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Фиг. 4.6. Слой повърхностни води

4. Слой използвани водоизточници
В него се включват местоположенията на водоизточниците, за които има получени
разрешителни за водоползване на основата на регистрите на Басейнови дирекции
Дунавски и Западно-Беломорски райони (Фиг.4.7). Към всяка точка има съответната
атрибутивна информация, включваща данни от съответните разрешителни. Тези данни
би трябвало да се допълнят с информация от съответните проекти за водоползване и за
санитарно-охранителни пояси по отношение хидрогеоложки параметри на средата. Друг
източник на информация за въвеждане в този слой са данни от фирмите „Водоснабдяване
и канализация“ - Перник и „Софийска вода“. От тази информация към слой използвани
водоизточници са отбелязани и двата карстови извора използвани за питейно битово
водоснабдяване - големият извор Врелото и извора за водоснабдяване на с. Боснек,
разположен в селото (извън границата на парка). Те са отбелязани на фиг. 4.7 със
светлосини кръгчета.
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Фиг.4.7. Слой използвани водоизточници

5. Подземни водни тела
Този слой е съставен на основата на границите на водни тела по информация от
съответната Басейнова дирекция (Фиг. 4.8). Необходим е с оглед системата на управление
на подземните води. В него са включени не само подземни водните тела, части от които
попадат в границите на парка, но и съседни на водни тела.

Фиг. 4.8. Слой подземни водни тела с нанесена граница на районите с басейново управление
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6. Разломни нарушения
Този слой е съставен на основата на регистрираните разломни нарушения на геоложките
карти М 1:100000 (фиг.4.9). Те имат важна роля за формиране на пукнатинни води в
магмените и здрави и седиментни скали.

Фиг. 4.9. Слой разломни нарушения
7. Слой Водосбори
Този слой ни е предоставен от НИМХ и има значение за регионални и локални оценки на
елементи от водния баланс (фиг.4.10).
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Фиг. 4.10. Слой вододели
При анализът на хидрогеоложки условия се използват наслагването на някои от
посочените и други помощни слоеве. На фиг.4.11. е представена базисна хидрогеоложка
карта, образувана от наслагването на слоеве: хидрогеоложки единици, тектоника,
водоизточници, повърхностни води.

93

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

Фиг. 4.11. Базисна хидрогеоложка карта
4.3. Кратка хидрогеоложка характеристика
Витоша е изградена от интрузивни, вулкански и седиментни скали. Геоложките
процеси, формирали планината, започват в края на Мезозойската ера, (преди около 70 млн.
години), когато на сегашното ѝ място се образува вулкански купол. След прекратяването
на вулканската дейност в него се внедряват интрузивни тела с преобладаване на сиенити и
монцонити, които изграждат Витошкият плутон. Той е сложен пукнатинен интрузив,
изграден от 4 наставки: І – габро-анортозитова, ІІ – сиенитова: монцонити,
левкомонцонити и монцогабро, ІІІ - левкосиенитова и ІV – граносиенитова. Сега плутонът
е обграден от ефузивните скали (андезити), които са като пръстен от северната, източната
и южната му страна. От седиментните скали най-важно значение имат триаските варовици,
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където се е образувала пещерата Духлата. Младите кватернерни отложения имат повторостепенна хидрогеоложка роля, поради тяхното сравнително малко площно
разпространение.
В тектонско отношение Витоша попада в западната част на Средногорския
антиклинорий. На територията ѝ могат да се проследят множество процеси с разломен
характер. Основните зони, в които протичат тези процеси, са свързани с Боснешкия
разлом, Железнишката зона на срязване.
Подхранването на повърхностните и подземни води във Витоша е изцяло от
валежите. В най-ниските части на планината годишното количество на валежите достига
700 mm, а в по-високите тази стойност е около 1000 mm (на Черни връх - 1050 mm).
Твърдите валежи от сняг и град представляват над 50 % от общото количество на
годишните валежи.
Валежите предопределят наличието на редица малки водни източници (извори),
които дават началото на много планински потоци и реки. Единствената голяма река, която
извира от планината, е Струма, която тече на юг и в Гърция се влива в Бяло (Егейско)
море. Струма извира от южните склонове на Витоша (на кота около 2180m), на около
600m от Черни връх. Другите, по-малки реки, образуващи дълбоки долини са Бистришка,
Железнишка, Палакария, Матница, Владайска, Боянска, Драгалевска и др. Те се оттичат
към околните котловини и към река Искър.
В хидрогеоложко отношение основните геоложки формации, в които са акумулирани позначително количество порови и пукнатинни по тип подземни води, са групирани, както
следва:
А) Грунтови води в пролувиалните, пролувиално-алувиалните и алувиалните
отложения на кватернера.
Б) Горнокредно-палеоценски интрузиви с пукнатинни води.
В) Сенонски ефузиви (андезити) с пукнатинни води и плитко залягащи грунтови води
в зоната на открита напуканост.
Г) Карстови води в триаски варовици
Д) Източници на минерална вода, привързани към скални формации, разкриващи се на
ПП Витоша
А) Грунтови води в пролувиалните, пролувиално-алувиалните и алувиалните
отложения на кватернера.
Кватернерните пролувиални, пролувиално-алувиалните и алувиалните отложения
във високите области на Витоша представляват т.н. „каменни реки”. Днес преобладава
мнението, че тези отложения са образувани следствие от изветрянето на интрузивните
скали (сиенити и монцонити) на място. Така речните долини се покриват със големи
скални блокове. Витошките каменни реки са едно от най-характерните геоложки явления
в планината. Макар такива „реки” да се срещат и в други наши планини, витошките са
най-многобройни и най-големи. Такива каменни реки са „Златните мостове”, в
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местностите „Юрушки мост” и „Ветровала”, около хижите Селимица и Голямата грамада,
северно от вр. Камен дел, под Черни връх и на други места, с приблизителна обща площ
около 10 km2. В по-ниските хипсометрични нива на планината отложенията край
витошките реки стават все по-малки по размери (представени предимно от разнозърнести
чакъли с песъчлив запълнител) и в тях се акумулират кватернерни порови по тип води.
Водите в кватернерните пролувиални, пролувиално-алувиалните и алувиалните
отложения са пресни (минерализацията им варира от около 0,10 до 0,50 g/l) и по произход
са от инфилтрационния генетически цикъл. Между грунтовите и повърхностно течащите
води съществува пряка хидравлическа връзка - в едни участъци реките подхранват тези
води, а в други ги дренират.
Липсват данни за филтрационните свойства на водоносните отложения и за
химическия състав на този тип води, защото количеството им не е голямо и не са били
обект на хидрогеоложки проучвания досега.
От хидрогеоложка гледна точка локален интерес представляват и телата свързани с
разпространение на торф (фиг.4.12). Във високите части на Витоша са характерни
плаващи подвижни торфища, които се образуват в райони със слабо дрениране. Те заемат
понижени места на релефа или такива със слаб наклон, постоянно овлажнявани от
стичащи се води. Характеризират се с отсъствие на постоянна открита водна площ и
главно торфени (сфагнови) мъхове. За торфа е характерно наличие на макропори, които
служат за гравитационно проникването на атмосферни и повърхностни води, тяхното
движение е дрениране в най-ниските коти на разкритие. Прегледът на литературата
разкрива, че средна порестост на торфа е в диапазона от 0,83 до 0,93, а коефициентите на
филтрация варират от 1,0×10-7 m/s до 2,8×10-4 m/s.
Морфологично торфищата се състоят от три основни слоя: минерален субстрат,
лежащ над него слой от сбит торф с постоянно или слабо променящо се водно съдържание
и отсъствие на атмосферен кислород и аеробни микроорганизми, и повърхностен слой
(дебел 10–50 cm), характеризиращ се с интензивна промяна на водното съдържание,
сравнително високо съдържание на аеробни бактерии и присъствие на живи растения.
Благодарение на способността си да задържа вода високопланински блата
намаляват ерозията, осигуряват вода и значително намаляват рисковете от наводнения
надолу по течението на реките.
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Фиг. 4.12. Разпространение на торф

Б) Горнокредно-палеоценски интрузиви с пукнатинни води.
Горнокредно-палеоценски интрузиви са сравнително слабо тектонски обработени.
Вследствие на това, изветрителната зона при тях има често пъти незначителна дебелина от
няколко метра и рядко надминава 40-50 метра. По тези причини те се явяват най-слабо
водоносни от разглежданите водни тела. Количеството на пукнатинно-грунтовите води,
привързани към пукнатините в изветрителната кора, е незначително. Следствие на това
площите, в които се разкриват тези скали, са едни от най-бедните на извори. Дебитът на
установените такива обикновено не надвишава 0,200-0,300 l/s, като повечето от тях
пресъхват през засушливите периоди. Пукнатинно-жилните води, привързани към
тектонските разломи и нарушения, също са с твърде ограничено количество и не
представляват практически интерес.
В) Сенонски ефузиви (андезити) с пукнатинни води и плитко залягащи грунтови води в
зоната на открита напуканост.
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Сенонските ефузиви са с дебелината средно от 200 до 300 метра. Представени са от
андезити. Андезитовите разливи заемат значителни площи, като образуват т.н. „андезитов
пръстен”, ограждащ Витошкия плутон от север, изток и юг. Те са достигнати чрез
сондажи на много места в Софийската котловина - в кварталите Княжево, Горна баня,
Овча купел, Банкя и др., като някои от сондажите дренират минерална вода, акумулирана
в андезитите с температура достигаща до 30-40ºС. Подземните води, които се формират и
акумулират в тези скали на територията на Витоша са студени и пресни (с ниска
минерализация). В скалите преобладава напуканост, резултат главно от изветрителни
процеси. В зависимост от конфигурацията на терена, тя в повечето случаи е развита
максимум до 100-150 метра дълбочина от повърхността. Подхранват се изключително от
инфилтриращите се валежни води. Поради всичко това, режимът им е твърде променлив.
Посоката на движение на тези води се определя от положението на хидрографската
мрежа, която обикновено дренира значителна част от тях под формата на разсеяни или
съсредоточени извори, намиращи се в най-ниските части на релефа. Дебитът на тези
извори е сравнително малък и варира от 0,010 до около 0,500 l/s.
Г) Карстови води в триаски варовици
Триаските карбонатни скали, изграждат така наречения Боснешки карстов район,
който е разположен в горното течение на река Струма и заема планината Голо бърдо и
част от южните склонове на Витоша. В геоложко отношение той е изграден от навлечени
от юг мезозойски скали върху Витошкия плутон (Загорчев и др., 1994). Карстът и
карстовите води са формирани във триаски варовици и доломити, чиято цялост е
нарушена от Пернишкия разломен сноп, който разделя на 2 самостоятелни в
хидрогеоложко отношение части. Границата между тях преминава южно от с. Боснек. Позначително окарстени са скалите в северната част, която попадат в границите на Парк
Витоша (Фиг.4.13). В тази част на карбонатния комплекс, източно от с. Боснек, около
долината на р. Струма, е отложена пачка от аргилити и алевролити изклинваща на север.
Дебелината и е над 50 m. Тя представлява локален водоупор, разделящ карбонатния
комплекс на два водоносни хоризонта. Във всеки от тях се е оформила карстова водоносна
система. Едната се е образувала в карбонатни скали, разположени литоложки под
локалния водоупор, а другата - над него. Всяка от тях започва от навлизането на реката в
съответните скали, завършва в извор и се наименува по най-голямата пещера разкриваща
системата - съответно Врелото и Духлата. В зоната на подхранване на система Врелото,
подземни води са установени като малък поток в пещера Чучулян (пропастна пещера,
дъното на която е разположено на около 40 метра под руслото на Струма) и реката в
пропастната пещера ППД, чието дъно е също дълбоко под руслото на реката. В зоната на
дрениране подземният път на водите се проследява в пещера Врелото. Това е изворна
пещера с дължина около 6500 m, с подземна река в нея. Проведените от СПК”Академик”
индикаторни опити доказаха връзките между водите в ППД и Чучулян и извор Врелото.
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Времето за пристигане на индикатор е от порядъка на 1-3 дена. С толкова закъсняват и
максимумите на дебитите на извора след валеж.
В система Духлата, подземните води се проследяват в най-долният етаж на пещера
Духлата – най-дългата пещера в България – над 17000 m. Пещерата представлява сложен
лабиринт с дендровидна структура, разширяваща се ветрилообразно към р.Струма. Това
доказва, че генезисът на пещерата е вследствие дейността на речни води. В пещерата има
няколко малки подземни потока започващи под руслото на реката, които се вливат в една
основна пещерната река, която е под руслото на р. Струма (на дълбочина до 40 m). С
индикаторни опити е доказана връзка между течащите води в пещерата и извора в
с.Боснек. Времето на достигане на индикатор е от порядъка на 1-2 часа, при разстояние
между крайната точка на пещерната река и извора около 600 m.
Необходимо е да се отбележи, че в Боснешкия карстов район се намира и един
интересен хидрогеоложки феномен - пулсиращия извор „Живата вода“.

Фиг.4.13. Геолого-хидрогеоложка карта на северната част на
Боснешкия карстов район (Михайлова и др., 2006): 1. –
Алувиални наслаги; 2 – Кредни магмени и седиментни скали с
пукнатинни води; 3.- Горен триаски водоносен хоризонт
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(варовици, доломити); 4.- Вътрешно триаски локален водоупор
(аргилити и алевролити); 5.- Долен триаски водоносен хоризонт
(варовици); 6.- Долонотриаски регионален водоупор (пясъчници,
конгломерати); 7.- Палеозойски водоупорни скали; 8.-Разломни
нарушения; 9.- По-важни извори; 10.- Посока на движение на
карстовите подземни води;
11.- По-важни пещери; 12.Изследван участък от р.Струма
Изворът Живата вода е единствения пулсиращ извор на територията на страната и с него
са свързани редица легенди. Той е разположен на около 3,6 km север-североизточно от
с.Боснек, в дере в подножието на Шипев рид, един от източниците за формиране на
страничния приток на р.Струма, преминаващ през с.Боснек. В непосредствена близост до
извора има малка пещера. Изворът се характеризира с периодични прекъсвания на оттока.
Съгласно литературни източници за други подобни извори извън България пулсирането
на оттока на извора се дължи на специфично пространствено положение на карстови
канали и каверни (фиг.4.14).

Фиг.4.14. Схема на карстовите канали на пулсиращия извор Ейн Фауар (http://botstein.livejournal.com/27706.html)

Съгласно фиг.4.14 при извор Ейн Фауар обемът на кухина (5) е празен. Постепенно се
запълва с вода кухината (3). Водата постъпва от водонаситена зона (1) по тесен канал (2).
Вследствие запълване на кухината водата се издига нагоре по канал (4) имащ характер на
сифон и с по-широки размери от канал (2). Нивото в този канал постепенно се повишава
до запълването му до най-високата точка. В този момент по закона на скачените съдове,
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започва протичане на водата от кухина (3) към кухина (5). Това продължава докато в
канал (4) навлезе въздух. Кухина (5) се оттича първоначално едновременно през канал (6)
и (7) и след това само през тесния канал (7).
След това цикълът започва отново.
Предполага се, че ситуацията при живата вода е подобна, но е възможно тук да отсъства
кухина (5).
Д) Източници на минерална вода, привързани към скални формации, разкриващи се на ПП
Витоша
На територията на Витоша се създава напора и се извършва подхранването на редица
източници на минерална вода, които се разкриват в подножието на планината (Рударци,
Железница, Панчарево, Княжево, Горна баня). Тези находища ще бъдат разгледани
накратко по-долу, защото са свързани със скалните формации на ПП Витоша (Фиг.4.15).

Фиг.4.15. Находища на минерални води в подножието на Витоша

Рударци
Находището се намира в източния край на Пернишкия грабен, на границата с Витошкия
плутон. Субтермалната вода се формира в масива на плутона и намира излаз на
повърхността през неговата II-ра наставка (монцонити и левкомонцонити), която е с найшироко разпространение. Естествените извори са били с дебит около 4,0 l/s (Щерев, 1964).
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По различно време са прокарани 9 сондажа в находището, които първоначално са
дренирали по-голямо количество вода от естествените извори, но след около 25 години
общият дебит на находището се е стабилизирал на около 4,0 l/s. Експлоатационните
запаси на находището не са определяни. По химичен състав водата е азотна, сулфатнохидрокарбонатна, натриева (SO454, HCO332,Cl11,Na90,Ca9); F = 1.9 mg/l; H2SiO3 = 41
mg/l; M = 0.3 g/l. Радиоактивността и е от 24 до 30 емана.
Железница
На 1.8-2 км източно от центъра на село Железница, между склоновете на Витоша и Плана,
бликат топли извори, засебени в две групи по Селската река и р.Ведена. Водите извират от
пукнатините на диоритите. В целия участък скалите са силно напукани. За общия дебит на
изворите, изтичащи направо от скалните пукнатини, съществуващите измервания през
различните години, сочат променливи величини. Измервания през юли 1964 г установяват
сумарен дебит от всичките 13 извори на 5.4 l/s и температура (t) на водата от 23 до 31.7С
(Петров, 1970). През 1972-1973 г. непосредствено до най-горните (западните) извори са
прокарани 2 сондажа. Сондаж 1хг, дълбочина 236.1 м. На 8 м западно от него е заложен
дублиращият сондаж 2хг с дълбочина 600.2 м. Сондажите не са допринесли за
увеличаване дебита на изворите. Водите са високо алкални (рН = 9.1-9.8),
хидрокарбонатни и карбонатни, сулфатни, натриеви с ниска минерализация от 0.26 до 0.34
g/l. Съдържат 1.8-2 mg/l флуор.
Панчарево
Северно от кв. Панчарево, на левия бряг на р. Искър и в самото речно корито са се
намирали две групи топли минерални извора. Водите на горния извор изтичат от силно
дислоцираните среднотриаски доломити по субвертикален разлом (с почи изтокзападна
посока). Каптиран е с хоризонтална галерия в скалния масив под пътя за София от Б.
Радославов през 1937 г (1938 г) и се нарича „Галерията”. Източните извори в реката
отстоят на 20 метра по-ниско и контактуват с горнокредни андезити. Преди завиряването
на бент Панчарево те са каптирани от Павел Петров (1955-1959) с вертикална шахта
(“Гъбата”), сега сред водите на езерото. Дебитът на изворите е сравнително постоянен от
тяхното каптиране досега – „Галерията” е с около 8,0 l/s и температура 48ОС, а „Гъбата” с
дебит около 4,0 l/s и температура около 40 ОС. По физикохимичен състав и свойства
термалните води са азотни, алкалоземни - хидрокарбонатни, магнезиеви , калциеви, с ниски съдържания на F-(<0.4 mg/l) и на HSiO3 (17-45 mg/l) и минерализация 0.39 -0.50 g/l.
Княжево
Находището на минерални води е разположено в столичния квартал Княжево между планините Люлин и Витоша, по десния бряг на р. Владайска. Минералните води се формират
в горнокредни напукани и разломени андезити и туфи (продължение на витошкия
андезитен „пръстен”), които на изток потъват стъпаловидно и се покриват от неогенски и
кватернерни наслаги. Напорните пукнатинни води дават началото на две групи извори.
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Източните извори при минералната баня са каптирани в началото на 20 век с бетонна
колона на дълбочина 8 m. До сондажните проучвания в 1961 г. изворът наричан Бански
каптаж (БК) е бил с дебит 3,5-4 l/s и температура на водата 31,5С. Западната група
извори, известни като “Клисурска баня”, отстоят на 700 m западно от извора на минералната баня. Каптирани са също с бетонна шахта, дълбока 17 m в андезитните скали. До
прокарването на сондажите дебитът е бил около 2,5 l/s, а температурата 23С. През 19611966 г. около минералната баня са направени три сондажа. През 1967-1971 г. са прокарани
общо 6 сондажа.
Понастоящем сумарният дебит на находището е около 5,0-5,5 l/s. По газов и химичен състав минералните води са азотни, хидрокарбонатно-сулфатни, хидрокарбонатни,
натриеви, с пределно ниска минерализация (от 0,11 до 0,16 g/l) и силна алкална реакция
(рН 9,4 - 10). Съдържанието на флуор е ниско (0,10,2 mg/l).
Горна баня
Хидротермалното находище Горна баня се на около 9 km югозападно от центъра на
София. Водата е формирана и акумулирана в скалите на сенонската вулканогенна,
седиментогенна задруга - главно андезити и андезитни брекчи. Най-големият извор първоначално е каптиран през 1947 г. с вертикална колона, фундирана в неогенски глини на
дълбочина 22 m с експлоатационно ниво 2,70 m под терена. Известен е као Бански каптаж
(БК). Изворът “Домуз дере” е каптиран през 1921 г.
През 1958-1961 г. са прокарани 4 сондажа. Понастоящем С-1 и С-2 са тампонирани.
Сондаж 3 се експлоатира на самоизлив с дебит 1,5-1,6 l/s и температура 33,3С за бутилиране на водата във водоналивния завод на КООП “Булминвекс ГБ” със запазената търговска марка “Горна баня”. Основният експлоатационен водоизточник в находището
Сондаж 4 се черпи с помпа с постоянен дебит около 5 l/s, температура 42С и при
стабилизирано динамично ниво около 6,5 m под терена. Сега общият дебит от всички
водоизточници е около 8 l/s. За находище Горна баня няма утвърдени запаси на инерална
вода.
По химичен състав горнобанска минерална вода е силно алкална (рН от 9,0 до
10,2), хидрокарбонатна, сулфатна натриева, с много ниска минерализация (0,120,17 g/l).
4.4. Оценка състоянието по отношение на експлоатация на подземни води
Средногодишният модул на оттока за Витоша, който има дъждовно-снежно подхранване,
достига до 10,0-12,0 l/s/km2, като минималният е оценен на около 1,0 l/s/km2. Естествените
ресурси на Витошкия плутон се оценяват на около 0,7 m3/s, а прогнозноексплоатационните – на около 0,3 m3/s.
По отношение експлоатацията на подземните води един от най-значимите хидрогеоложки
обекти на Витоша, който и понастоящем има практическо значение, е т.н. „Торфено
бранище”. Той е с близо 790 хектара площ. Дебелината на торфената покривка достига на
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места до 2 метра. На територията на „Торфено бранище” се намира зоната на изворите на
реките Владайска, Боянска и Драгалевска, където през 1903 г. е започнало изграждането
на първото водохващане във Витоша на изворите на реките Владайска и Боянска и
превръщането на торфището във вододайна зона.
По данни от регистрите на Басейнова дирекция – Дунавски район и Басейнова
дирекция – Западнобеломорски район, за територията на ПП „Витоша“ към настоящия
момент има 35 броя действащи разрешителни за водовземане от подземни води, като поголямата част от тях са с краен срок на действие 2021 -2022 г. Всички включени в
регистъра водовземни съоръжения попадат в рамките на подземно водно тяло (ПВТ)
BG1G00000K2038 – „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър” и по своята
същност представляват каптажи на извори, които имат за цел на водовземане
задоволяване на питейно-битови нужди, главно на туристически обекти.
Други по-важни обекти е от подземни води са големия карстов извор „Врелото“, с.
Студена, който е важен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване на гр.Перник
извора в селото на с.Боснек.
Информация за използваните пукнатинни подземни води има в сайтовете на
Басейновите дирекции. Макар и в данните от регистрите да има множество пропуски от
тях могат да се направят следните приблизителни обобщения за количественото
измерение на осъществяваната експлоатация:
 Общ разрешен средноденонощен дебит – 45,615 l/s (по данни за 33 водовземни
съоръжения)
 Общ разрешен денонощен обем на водовземане – 2226,80 m3/d (по данни за 31
водовземни съоръжения)
 Общ разрешен годишен обем на водовземане – 1474126,1 m3 (по данни за 31
водовземни съоръжения)
 Разрешен максимален дебит на отделните съоръжения (по данни за 19
водовземни съоръжения):
- Минимална стойност – 0,05 l/s
- Максимална стойност – 0,7 l/s
- Средна стойност – 0,37 l/s
 Общи експлоатационни ресурси – 307,845 l/s (по данни от Картата на
прогнозно-експлоатационните ресурси)
При съпоставката на данните за общите експлоатационни ресурси (307,8 l/s) с тези
за общата настояща експлоатация (около 45,0 l/s), се вижда, че за момента подземните
води на територията на Природен парк „Витоша” не са застрашени от свръх експлоатация.
Около водовземните съоръжения има изградени санитарно-охранителни зони (СОЗ) с
обща площ възлизаща на 1 590 799 m2 (по данни за 27 водовземни съоръжения).
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4.5. Оценка състоянието по съществуващите данни от режимни наблюдения
Както бе отбелязано, на територията на парк Витоша отсъстват достатъчно дълги
редици от наблюдение на режима на подземни води. Единственият пункт, в който са се
водили сравнително систематични режимни наблюдения на дебит и температура е извора
"Врелото", с. Студена, който е включен под № 73 в опорната хидрогеоложка мрежа на
България. Наблюденията в него започват през 1959 г, като се извършват епизодично до 2
пъти на месец до 1962 г. За този период дебитът на извора се колебае между 96 и 1041 l/s,
средно 293 l/s, а температурата между 6,0 и 11,5С (фиг.4.16).

Фиг. 4.16. Графики на изменение на дебита и температурата на извор Врелото през периода
1959-1962 г.

След това наблюденията прекъсват за да продължат ежедневно след 1965 г до края
на 1975 г., когато работата на изградения хидрометричен пост е прекратена. За този
период дебитът се изменя в сравнително близки граници - от 83 до 1140 l/s, средно 310 l/s.
Ежедневните наблюдения позволяват по-добре да се опише дебита на извора и връзката
му с други показатели, характеризиращи подхранването на карстовите води в района. На
Фиг.4.17 са дадени хидрограми на извор за една сравнително суха (1967 г.) и една повлажна (1970 г.) година. За максимумите на водните количества от значение са
пролетното топене на сняг и пролетните валежни максимуми, а минимумите се гарантират
от инфлуация на води от р.Струма. Добрата връзка между реката и извора благоприятства
за бързото реагиране на извор на увеличение на речния отток в р.Струма след валежи.
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Фиг.4.17. Хидрограми на изменение на дебита на извор Врелото през суха (1967) и влажна
(1970) година

Съвсем епизодични измервания на извора в с.Боснек, в който изтича водата,
протичаща през пещера Духлата, са правени от пещерняци от СПК "Академик", като
съгласно тях дебитът на извора се изменя от 5 до 720 l/s. Много по-голямата стойност на
коефициента Qmax/Qmin за извора в с. Боснек - 1440, спрямо този на Врелото - 13,7 се
дължи на по-краткия път на пониращата вода от р.Струма до съответния извор и
отсъствието на съществени ретензирани водни количества в система Духлата.
Освен данните за водни количества от посочените два извора съществува и
информация за количествата води предназначени за питейно водоснабдяване от фирмите
оператори на каптирани водоизточници. За съжаление тези данни се отнасят само за
използваните води и не характеризират подземния отток.
4.6. Ревизиране на картите на естествени и експлоатационни ресурси
Ревизирането на съществуващите карти на естествени и експлоатационни ресурси е
направено на основата на комбиниране на
слоя за хидрогеоложки единици с
информацията от Картите на естествени и експлоатационни ресурси в М 1:200000. На
Фиг.4.18 като пример е показана карта по модул на експлоатационните ресурси на
подземните води. За всеки полигон от картата са присвоени стойности, характеризиращи
техния естествен или експлоатационен ресурс - модул на подземен отток. Тези стойности
са приблизителни и се нуждаят от прецизиране при бъдещи изследвания.
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Фиг.4.18. Карта по модул на експлоатационни ресурси на подземни води

4.7. Определяне ролята на подземните води при баланса на речния отток
4.7.1. Теоретични и методични бележки
През последните години нарасна броя на изследвания посветени на количествена
оценка на елементите на водния баланс и в частност ролята на подземните води в него.
Интересът е свързан както с нарасналите потребности от вода, така и с климатичните
промени. Териториален обхват на такива изследвания е от водосборен басейн до цял или
всички континенти (освен Антарктида). Съставени са и световни карти по подхранване на
подземни води в зависимост от неговата средногодишна стойност (Döll et al., 2002; Wada
et al., 2010). Тези оценки се основават на модели с различна сложност. Особено внимание
се отдава на репрезентативни басейни, където човешката намеса е минимална и са с подобра информационна обезпеченост. На основата на такива изследвания са получени
подробни бази данни, които могат да бъдат използвани по аналогия при по-слабо
проучени райони с отсъствие на достатъчно входни данни, като и за райони с по-голям
териториален обхват. Те позволяват в такива случаи да се прилагат по-опростени и
емпирични методи на оценка на елементите на водния баланс, както и добра обосновка на
параметрите. Разработени са различни методи и подходи за оценки на елементите от
водния баланс за по-големи територии, включително и в световен мащаб. Такъв е
Глобалният хидроложки модел PCR-GLOBWB /PCRaster Global Water Balance model/ (Van
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Beek & Bierkens, 2008), който се използва за сезонни прогнози, за оценка на хидроложки
ефекти от изменението на климата, за запазване съдържанието на вода в почвите и във
водоносните хоризонти, а също и за оценки на водните ресурси, особено при засушаване.
Използва се концептуален модел, който добре отчита взаимодействието и взаимовръзката
между отделните компоненти на водния баланс, включително в почвата и с подземните
води (фиг. 4.19).

Фиг. 4.19. Концептуален модел на PCR-GLOBWB:
PREC – валежната сума; Т -снежна покривка; Epot– потенциална
евапотранспирация; Eact– действителна евапотранспирация,
В ляво - схематизация на движението на водите в почвите и под нея (Canopy ,
растителна покривка; Store 1, 2 - влагосъдържание в слоеве на почвата; Store 3 - води в
наситена зона); Р - водообмен между слоеве/наситена зона.

В дясно схематизация на русловия отток (QChannel) със странични входящи
и изходящи потоци: директен отток (QDR), подповърхностен отток- interflow (QSf)
и подземно подхранване (QBf).
За оценка ролята на водите в почвите и подземните води, моделът PCR-GLOBWB
позволява да се изчислява водния баланс по грид със стъпка от един ден, в два
вертикално подредени почвени слоя (с макс. дълбочина 0,3 и 1,2 m) и първия водоносен
хоризонт под повърхността. За прилагането на този модел се изисква голямо количество
информация - редици с ежедневни данни от климатични и хидроложки наблюдения,
хидрофизичните характеристики на почвите, данни за наклони на склонове, дебелина на
почвите и др., включително цифрова карта на почвите на света (ФАО, 1997, 1998).
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Моделът взима предвид интерцепция (поемане на влага) от растителна покривка,
снегонатрупване-снеготопене, както и "бързия подземен поток" или подповърхностен
отток (Interflow) - по опростен начин (Sloan and Moore, 1984). Той оценява водообмена
между слоевете, между най-горния слой и атмосферата (валежи, изпарение и топенето на
снега). Отсъствието на необходимата информация за територията на парк „Витоша“,
където данните на са с необходимата гъстота, съобразно променящите се природни
условия затруднява прилагането на този модел на този етап. Предложеният концептуален
модел, който е обобщаващ, добре описва взаимодействието между компонентите на
водния баланс.
С оглед избор на подходяща методика, бе прегледана и друга литература по
отношение на водния баланс и по-конкретно на ролята на почвените и подземните води в
него. Интерес предизвиква подходът за оценка на подхранване на реките за сметка на
подземни води (базисен отток), основаващ се на климатичния индекс на аридност PET/P
(Wang & Wu, 2013), където P е потенциална евапотранспирация, PET – валежната сума.
За съжаление, този метод не отчита специфика на планинските водосбори – големи
топографски наклони, различна експозиция на склонове, предимно слабо проницаеми
скали, където преобладават горски екосистеми и специфичен микроклимат, както е в
районът на парк „Витоша“. В такива планинските райони често има рязък преход от
висока към ниска проницаемост от почвата до твърда скала, вследствие на изветряне и
образуване на по-пропускливи делувиални и колувиални материали. В тези материали
обикновено се развива временен подповърхностен (почвен) отток (interflow), с посъществено значение по време на влажни и отсъстващ през сухи периоди. Ако този „бърз
подземен отток“ не се отчита, подхранването от подземни води ще се надцени.
Като най-подходящ съобразно наличната информация за разглеждания район е
приет метода на Döll et al. (2002). На основата на наклоните на склоновете, характера на
почвения слой и разпространените скални разновидности те са извели сравнително проста
емпирична формула, която оценява величината на подземното подхранване по на речния
отток. Прилагайки този подход са съставени карти на света със средни многогодишни
стойности на подхранване на подземни води (за период 1961-1990) – в mm/year, както и
като процент от общия отток.
Rg = min (Rg max, fg*Rl ), където fg = fs* ft *fa *fpg
Rgmax - максимално възможно подхранване на подземни води в зависимост от
текстурата на почвата [mm/d]
Rl - общ речен отток от съответния водосбор [mm/d]
fg - коефициент на подземното подхранване на реките (като дял от общия отток) (0
≤ fg <1)
fs - коефициент свързан с наклона на склона (0 < fs <1)
ft - коефициент свързан с текстурата на почвата (0 <ft <1)
fa - коефициент свързан с характера на водоносния хоризонт (0 <fa<1)
fpg - коефициент свързан с вечната замръзналост/ледници (0 ≤ fpg ≤ 1)
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За стойности на някои от тези коефициенти се дават спомагателни таблици и графики
съобразно спецификата на съответния показател, когото те характеризират.
1.
fs - коефициент свързан с наклона на склона. Изменя се от 0 до 1 в
зависимост от ъгъла на наклона на склона. Най-висок е в почти
хоризонтални терени, а най-нисък в стръмни склонове (фиг.4.20).
2.

Фиг. 4.20. Стойности на коефициента fs в зависимост от наклона на склона

2. ft - коефициент свързан с текстурата на почвата - изменя се също в
границите между 0 и 1 и характеризира косвено водопропускливостта на почвата. Тя е
свързана главно с наличието и съотношението на песъкливи и глинести фракции в
почвата. От характера на почвата зависи и стойността на Rgmax - максимално възможно
подхранване на подземни води (табл.4.2.).
Таблица 4. 2. Стойности на ft и Rgmax в зависимост от характера на почвения слой
Клас на почвата по FAO
ft
Rgmax[mm/d]
Песъчливи, глинесто-песъчливи и песъчливоглинести с наличие на глинеста фракция под
18% и песъчлива фракция над 65%
Песъчливо-глинести, глинести, алевролитови и
т.н с наличие на глинеста фракция под 35% и
песъчлива фракция под 65%
Глинести, алевролитово-глинести и т.н. с
повече от 35% глинеста фракция
Разкрития на скали на повърхността

1

5

0,95

3

0,7

1,5

0

1
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3. fa - коефициент свързан с характера на водоносния хоризонт - изменя се също от
0 до 1 и характеризира проницаемост на скалите (табл.4.3.).
Таблица 4. 3. Стойности на fа в зависимост от водопропускливостта на скалите
Хидрогеоложки единици
Fa
Неозойски и мезозойски скали с висока проницаемост
1
Палеозойски и докамбрийски скали с ниска проницаемост
0,7
Магмени и метаморфни скали с много ниска проницаемост
0,5

Предвид географското положение на изследвания район, коефициентът свързан с
вечната замръзналост не се използва.
Основна задача на този етап е определяне пространственото разпределение на
стойностите fg - коефициент на подземното подхранване на реките (като дял/процент
от общия отток), получен от произведението на посочените по-горе 3 коефициента. Това
е достатъчно за да се определи подхранването на подземните води както и каква част от
речния отток се формира от подземни води. Знаейки стойностите на речния отток и
получения коефициент, може лесно да се определи количеството подземни води
подхранващи речния отток от определен водосбор. Пространственото разпределение на fg
се получава след извършване на съответните ГИС анализи .
4.2. Изходна информация
За определяне на разпределението по площ на fs - коефициент свързан с наклона
на склона, е изготвена карта по наклон на склона (фиг.4.21). Тази карта е построена с
помощта на ArcGIS, използвайки DEM на разглеждания район. На всяка площ със
съответен наклон на склона се присвоява съответна стойност на коефициента fs. Освен
това изготвената карта позволява да се локализира площи с по-полегат релеф, където
условията за образуване на заблатявания са по благоприятни.
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Фиг. 4.21. Карта по наклона на склоновете на територията на парк „Витоша“

Основна изходна информация за изясняване пространственото разпределение на
коефициент свързан с текстурата на почвата (ft) е почвената карта. Използвана е такава
карта, съставена по проекта на JICA (фиг.4.22).
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Фиг. 4.22. Почвена карта на територията на парк „Витоша“(по JIKCA)

За съжаление, отсъства информацията за дебелините, количеството и
съотношението на глинестата и песъчливата фракции за отделните видове почви. Имайки
предвид високопланинския характер на релефа, високата степен на изветряне на скалите,
сравнително по-стръмните склонове, благоприятстващи за транспорт на по-едри частици,
предполагаме, че почвите са главно песъкливо-глинести и алевролитови. Вероятно попесъкливи са почвите в района на разпространение на солифлукационните пясъци във
високата част на планината (фиг.4.1). Необходимо е да се идентифицират участъци,
където почвения слой отсъства или е незначителен. Предвид на това, че в районите,
където се разкриват скални разновидности се приема минимална стойност на съответния
коефициент, е необходимо да се има предвид, че в зоните на разкрития на окарстени
варовици, това не е коректно. Там има условия за бързо проникване в дълбочина на
валежните води и затова стойностите на коефициента трябва да са максимални.
Локализирането на зони с разкрития на основна скала става с помощта на информацията
дадена от CORINE Landcover (фиг.4.23), където са дадени участъци със скални
образувания и без растителност (поради отсъствие на почви и разкрития на основна
скала). Отделянето на окарстени от неокарстени скални разкрития се извършва, като се
използва геоложката информация от фиг.4.1. Взимайки предвид това, е съставена карта
характеризираща площи с различни стойности на коефициент свързан с текстурата на
почвата (ft) (фиг.4.24).
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Фиг.4. 23. Карта на земно покритие (CORINE Landcover) на територията на парк „Витоша“

Фиг. 4.24. Карта на пространственото разпространение на участъци с различни стойности
на коефициент свързан с текстурата на почвата (ft) на територията на ПП „Витоша“

114

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

Площите с различни стойности на коефициента свързан с характера на водоносния
хоризонт (fa) се определят въз основа на анализа на слоевете за хидрогеоложката карта,
главно на хидрогеоложките единици (фиг.4.3). Отделят се три типа подземни води порови, карстови и пукнатинни (фиг.4.25), като с най-висока проницаемост са поровите и
карстовите води, на които се присвоява стойност на коефициента fa 1, а на пукнатинните 0,5.

Фиг. 4.25. Карта на типовете подземни води на територията на Природен парк „Витоша“

4.7.3. Получени резултати
След наслагване на получените слоеве и умножаване на трите коефициента за всеки
локален участък с еднотипни условия е построена карта на разпределението на
коефициента на подземното подхранване на реките, т.е. за сметка на подземните води
(фиг.4.26).
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Фиг. 4.26. Карта по коефициента на подземното подхранване на реките на територията на
Природен парк „Витоша“

Стойностите на коефициента на подземното подхранване на реките се изменя за
отделни участъци от 0 до 0,95 в зависимост от влиянието на трите основни фактора
приети от приложената методика. С най-високи стойности са участъците със сравнително
заравнен релеф, в обсега на разкритие на карст и в района на разпространение на
солифлукационните пясъци. С отсъствие на подхранване са зоните на разкритие на здрави
скали, които обикновено са свързани и със стръмен наклон на терен, спомагаш
повърхностното оттичане на падналите валежи. Определени са средно тегловните
стойности на коефициентът на подземното подхранване на реките за сметка на
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подземните води във водосборите на реките на територията на парк „Витоша“ (табл.4.4), а
осреднената му стойност му за цялата площ е 35,79%. Благодарение на получените
резултати и имайки информация за оттока в реките, лесно можем да определим
величината на подхранването на подземните води, която от своя страна съответства на
базисния отток. Определянето на подземното подхранване позволяват да се определят и
други важни коефициенти, характеризиращи водния баланс:
 коефициент на подхранване на подземните води
- Подземен отток
(R)/Валежи(P)
 коефициент на подземното подх ранване на реките Подземно подхранване на
реките (Q)/Валежи (P)
Таблица 4.4. Средни стойности на коефициента на подземното подхранване на реките за
водосборните площи на реките започващи от Витоша
Река
Арката

Коефициент на подземното
подхранване
0,355

Площ на територията на
парка, km2
17,34793

Бистрица
Владайска
Дълбоката
Егуля
Палакария
Перловка
Слатинска
Струма

0,283
0,376
0,345
0,315
0,337
0,324
0,307
0,401

24,70167
43,10906
2,576215
20,85365
39,18558
15,79935
13,79603
95,0937

Получените резултати са сравними със стойности за други подобни райони. Така
например за водосбори съставени от слабопропускливи скали, но със равнинен релеф в
Северна България бяха получени стойности по-малки от 0,40 (Vasileva, T., T. Orehova.
2012). Единствено в частта от водосбора на р. Струма, в обсега на разкрития на
окарстяващи се скали взаимодействието между речни и подземни води е значително
усложнено. В този участък река Струма активно участва в подхранването на карстовите
води, като губи частично или напълно оттока си с навлизането в триаските варовици и
доломити (фиг.4.27).
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Фиг. 4.27. Схематичен хидрогеоложки профил по течението на р. Струма с резултати от
хидрометричните изследвания (Михайлова и др., 2006)

Част от водите от р. Струма (в обсега на долния хоризонт) се пренасочват от
основната речна долина към локален страничен водосбор, чиито води се насочват
директно в язовир Студена и формира основните водни количества на извор Врелото. Помалка част (понираща в горния хоризонт) излиза в изворите при с.Боснек. Получените
стойности за валежното подхранване в обсега на разкритие на окарстените скали, при
наличие на данни за водите на р.Струма при навлизането им в тях, ще позволи да се
направи отделен воден баланс на Боснешкия карстов басейн.
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5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ВОДНОСТОПАНСКИ БАЛАНС НА
ПРИРОДЕН ПАРК ”ВИТОША”
Природен парк „Витоша” е вододайна зона. Резерватът „Торфено бранище”,
създаден с цел да бъдат запазени незасегнати от човешката дейност торфища във
високопланинския дял на Витоша (ПМС № 15422/27.10.1934г) в същото време попада
изцяло в Софийската вододайна зона. Още през II век римляните довеждат витошки води
от Бояна до крепостните стени на Сердика. През годините водоснабдителните схеми
търпят развитие и множество промени. Витошки води се подават и използват за питейно
водоснабдяване на София и Столична община, Перник и населени места. Реките и
водоизточниците в Природен парк ”Витоша” са свързани с водохващания, водопроводи,
резервоари и събирателни деривации за прехвърляне на води от едно поречие в друго, с
комплексните водностопански системи на яз.Студена, яз.Искър и яз.Бели Искър.

Фиг. 5.1. Зони за защита на повърхностните питейни води, данни МОСВ
5.1. МЕТОДИЧЕН ПОДХОД
Водните ресурси са под нарастващ натиск от промяната на климата и земеползването.
Нарастват интензивността и честотата на екстремните явления (наводнения и засушаванe),
директните и индиректни въздействия върху водните ресурси и водоснабдяването.
Недостигът на водни ресурси засяга приоритетни водопотребители като питейното
водоснабдяване и екологичния отток, увеличава се уязвимостта на свързаните с водните ресурси
екологични, социални и икономически системи и нуждата от мерки за превенция и адаптация.
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При оценка на водностопанския баланс на ПП”Витоша” се прилагат методичен
подход и модели, разработвани от колектив на НИМХ-БАН и приложени в международни
проекти, в практиката на МОСВ и БД (Маринов, Ив. и кол., 2014; Ilcheva I., I. Niagolov, T.
Trenkova. 2008; CC_WaterS, 2012; CC-WARE, 2014).
Според Европейската комисия (ЕК) анализът на разпределението на водните
ресурси чрез водностопански системи е основен инструмент за оценка при екстремни
условия (Drought management plan report, 2009; MEDROPLAN, 2007). Водностопанските и
водни баланси, вкл. при климатични промени и засушаване са средство за идентификация
на постоянни дефицити (недостиг на вода) и временни дефицити. Според резултатите от
анализа се разработват съответни дългосрочни стратегически мерки или краткосрочни
спешни мерки.
Методиката за водностопански/воден баланс и оценка на недостига на вода и
уязвимостта на водните ресурси включва шест етапа (Маринов, Ив. и кол., 2014; Ilcheva I.,
I. Niagolov, T. Trenkova, 2008; CC-WARE, 2014; Георгиева Д., И.Илчева, 2014; Няголов, И. и
кол., 2014):
1. Първи етап. Моделиране и оценка на климатичните фактори и сценарии.
На този етап се оценяват климатичните характеристики (раздел 2). При оценка на
климатичните промени и засушаването се моделират климатични сценарии при различни
времеви хоризонти. Изчисляват се индекси за анализ на климатичните промени и
засушаването (индекс на De Martonne, Seasonality index пр.).
2. Втори етап. Оценка на тенденциите на изменение на водните ресурси при
различни сценарии за изменение на климата. Оценяват се наличните ресурси (раздел
3). За отчитане на климатичните промени се разработват модели за воден баланс. Според
целите се използват и редици на естествения отток, моделирани редици или извадки,
разработват се сценарии „засушаване” (раздел 5).
Оценка на подземните водни ресурси (раздел 4).
3.Трети етап. Схема на използване на водните ресурси в речния басейн.
Анализира се схемата на използване на водните ресурси. Чрез нея са обвързват
водовземанията, водоползвателите, водоснабдителните системи, прехвърлянето на води от
и към други поречия (чрез събирателни деривации), възвратните води, отчита се
изградената инфраструктура и придобити водни права и пр. Раздел 5.
4. Четвърти етап. Оценка на настоящето и бъдещо водопотребление.
Анализира се демографското и икономическо развитие и се оценява водопотреблението за
напояване, питейно-битовото и промишлено водоснабдяване, екологичен отток и др.
5. Пети етап. Оценка на недостига на вода, уязвимостта и риска за водните ресурси и
водоснабдяването при различни сценарии и варианти
На този етап се съпоставят разполагаемите водни ресурси (сега и при различни
сценарии) със сегашното и бъдещо водопотребление, което позволява да се изявят и
дефицитите. Прилага се имитационен модел, като водностопанската схема за използване
на водите се представя чрез насочен граф. Прилага се обоснована система от индекси за
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оценка на недостига на вода и уязвимостта, като индексите на експлоатация WEI се
изчисляват съвместно с индекси за анализ функционирането на водностопанската система
(индекс на водния дефицит WSHI, обезпеченост, индекс на надеждността и др.).
6. Шести етап. Анализ и формиране на мерки за превенция и адаптация.
В идентифицираните уязвими райони и участъци се формират и анализират възможни
стратегически, тактически и оперативни мерки.
В предходните раздели е извършен анализ на климатичните фактори, моделиране
на водния баланс и оценка на повърхностните и подземни водни ресурси. Това са първите
методични етапи. В раздел 5 са разработени останалите етапи.
5.2. СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ”ВИТОША”

Основните антропогенни фактори, който нарушават естествения режим на оттока и
следва да се отчетат при оценката на ресурсите, водния и водностопански баланси на
Природен парк ”Витоша” са каналите „Владайски” и „Палакарийски”, яз.”Студена”,
основни и резервни водохващания на реките Владайска, Боянска, Кюнец, Железница,
Витошка Бистрица и Янчовска (са за питейно битово водоснабдяване на София и СО) и
водохващанията на реките Струма, Рударщница, Матица (за водоснабдяване на гр.Перник,
Батановци, Рударци, Драгичево и пр.). Към водохващанията са учредени санитарно охранителни зони (СОЗ), като част от тях обхващат резерват "Торфено бранище" и
попадат във Вододайната зона на Витоша. Повече за СОЗ е дадено в раздел 6.
Нарушители на оттока са и множеството хижи, почивни домови и др. Част от
хижите са включени към водопроводите на Софийска вода и се захранват централизирано.
При разработване на имитационния модел за водностопански баланс всички тези
водопотребители, водоползватели и водоснабдителни групи са идентифицирани и
описани чрез водоснабдителни схеми и параметри на съоръженията, регистри на
водоизточниците и водоползвателите, ГИС.
5.2.1. Подход за съставяне на водностопанската схема
Подходът за идентификация на водопотребителите и всички водоизточници и
водностопански системи на Природен парк „Витоша” е следният:
 Първо: въз основа на информацията от разрешителните се идентифицират големите
свързани с обща ВиК инфраструктура групи. Тук спадат населените маста и
водоснабдяваните хижи и други туристически обекти на територията на Природен
парк ”Витоша”. Според водоизточника се идентифицират съответните
водопотребители.
 Второ: за обособяване на групите за локално водоснабдени хижи, почивни домове
или населени места, при които има локални водоизточници, освен информацията от
разрешителните, основна е информацията от ГИС на хижите и обвързването му с
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ГИС на водосборите. Идентифицират се първо тези водопотребители, които
попадат във водосбора на съответната река.
Туристическите обекти са групирани по туристически центрове и по № на водохващането.
Туристическите центрове според План за управление на Витоша са:
- Туристически център №1„Златни мостове” (със) и №2 (без водохв. р.Владайска)
- Туристически център №3 „Офелиите-Конярника”
- Туристически център №4 „Владая”
- Туристически център №5 „Селимица”
- Туристически център №6 „Тинтява”
- Туристически център №7 „Алеко”
- Единични обекти извън центровете
Така например от водохващане р.Владайска III се снабдяват туристически обекти от
Център №1”Златните мостове”. Те формират туристическа водоснабдителна група
WST1.3. (център №1 и водохващане №3.). По този начин се идентифицират и формират
туристическите водоснабдителни групи – табл.5.3.
Промишлените потребители са дадени съобразно локализацията им.
Екологичните водни количества са оценени и отчетени с приоритет във пунктовете
на основните водовземания – РАЗДЕЛ 5.6.
Цялата информация за схемата е дадена в регистри, таблици и в ГИС.
В Приложение са дадени схеми и технически параметри на използване на водите и
водоснабдяването на територията на ПП”Витоша”.
5.2.2. СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ПРИРОДЕН ПАРК ”ВИТОША”

1. Канал „Владайски” и „Палакарийски”
На първо място в схемата на използване на водите са събирателни канали
„Владайски” и „Палакарийски”, които прехвърлят води от поречието на река Искър към
поречието на река Струма. Каналите допълват притока от собствен водосбор на
яз.”Студена”, който регулира оттока на р.Струма, р.Кладница, извор Врелото и др.
•Събирателен канал “Владайски” с Qзастр = 2,0 м3/сек, обща дължина 13400 м, в
който чрез 7 бр. основни водохващания постъпват води от:
-

І-во водохващане на р.Владайска, на кота 1050 м с Qзастр = 1,5 м3/сек
ІІ-ро водохващане на р.Бистрата на кота 1060 м с Qзастр = 0,1 м3/сек
ІІІ-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1025 м с Qзастр = 0,05 м3/сек
ІV-то водохващане на р.Мърчаево на кота 1010 м с Qзастр = 0,08 м3/сек
V-то водохващане на р.Рударщица на кота 990 м с Qзастр = 0,220 м3/сек
VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета на кота 990 м всяко с Qзастр 0,02
м3/сек

•Събирателен канал “Палакарийски” с Qзастр = 0,9 м3/сек и обща дължина 8800 м, в
който чрез 7 бр. основни водохващания постъпват води от:
-

І-во водохващане на пресъхващо дере на кота 1344 м с Qзастр = 0,09 м3/сек
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-

ІІ-ро водохващане на пресъхващо дере на кота 1339 м с Qзастр = 0,06 м3/сек
ІІІ-то водохващане на р.Палакария на кота 1335 м с Qзастр = 0,5 м3/сек
ІV-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1333 м с Qзастр = 0,09 м3/сек
V-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1329 м с Qзастр = 0,07 м3/сек
VІ-то и VІІ-мо на пресъхващи дерета, 1323 м и 1312 м всяко с Qзастр = 0,02 м3/сек

2. Язовир ”Студена”
Основният хидротехнически обект и водобалансов възел е яз.”Студена”, изграден
на р. Струма до с. Студена. Притокът към яз. Студена се формира върху водосборна
област с площ 144,3 км2, включваща собствен водосбор на р. Струма до створа на язовира
103,3 км2, както и водосборните области на събирателните канали “Владайски” – 32,14 км2
и “Палакарийски” – 8,87 км2. С двата канала се прехвърлят води от поречието на р. Искър
в поречието на р. Струма, съответно 7,98 млн. м3 до 11 млн. м3 и 3,161 до 4 млн. м3/год.
Приток е и извор “Врелото” във водосбора на язовира, от който се подават води с питейни
качества до 14594000 м3 с решение на РИОСВ.

Фиг. 5.2. Яз.”Студена” и канали „Владайски” и „Палакарийски”
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Хидровъзелът е въведен в експлоатация през 1953 г. Общият завирен обем на
водохранилището е 25,2 млн. м3, от който 22,8 млн. м3 полезен и 2,4 млн.м3 мъртъв обем.
Използва се комплексно за нуждите на питейното водоснабдяване на гр. Перник,
промишлено водоснабдяване и хидроенергетика. След 1992 г. се използва основно за
водоснабдяване на най-голямата водоснабдителна група “Перник” (WS1): гр.Перник,
гр.Батановци, селата Богданов дол, Г.Бучино, Дивотино, Люлин и др., и добив на
електроенергия. Стопанисва се от “ВиК” ЕООД Перник.
На фиг.5.3. и 5.4. са дадени снимки (екип на НИМХ) на съоръжения по трасето на канал
Владайски. Част от съоръженията са без капаци и се вижда течащата вода (фиг.5.3.).
На фиг.5.4. са дадени водохващането на р.Рударщица и утаителят на Пречиствателна
станция за питейни води ПСПВ Рударци.

Фиг. 5.3. Шахти по трасето на канал Владайски

Фиг. 5.4. Водохващане на р.Рударщица и утаител към ПСПВ Рударци
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От водохващането на р.Рударщица, канал Владайски и ПСПВ Рударци се водоснабдяват
с.Рударци и с.Драгичево от т.нар. Витошка водоснабдителна група (WS2R и WS2Dr).







3. Водохващания на „Софийска вода”
3.1. Водохващания на река Владайска
Водохващанията на р. Владайска са разположени в резервата "Торфено бранище", в
Парк "Витоша". Условно водохващанията са номерирани и означени както следва:
Водохващане 1. Предназначено е за водоснабдяване на селата Владая и Мърчаево. Намира се
на 500м от съществуващия резервоар и е разположено на кота 1828м. От водохващането чрез
етернитов водопровод Ø200мм водата се отвежда към резервоарите на селата Владая и
Мърчаево.
Водохващане 2. Предназначено е да прехвърля водите на р. Владайска към Боянска река.
Намира се на 80м северно от водохващане 1 и е разположено на кота 1816м. От
водохващането водите от Владайска река по деривация Ø350мм. от каменинови тръби се
прехвърлят към Боянска река. В момента вече не се стопанисва от Софийска вода.
Водохващане 3. Разположено е на 120 м северно от Водохващане 2, на кота 1787 м. Водите
от водохващането се отвеждат в резервоар и се използват за водоснябдаване на хижи и
почивни станции, разположени в този дял на Витоша.
За питейно- битовото водоснабдяване на с. Мърчаево, квартал Владая и гр. София е
издадено Разрешение за водоползване № 11110044/28.12.2010 г със срок на действие до
01.01.2031 г.от МОСВ от р. Владайска посредством 3 броя водохващания в местността
"Конярника" на Витоша планина, както следва:
Таблица 5.1. Разрешени водни количества по разрешително
Водохващане

Кота, m

Qзастр, l/s

Лимит по разрешително m3/y

р.Владайска І
р.Владайска ІI
р.Владайска ІІІ

1819,05
1811,60
1792,60

60
380
60

700000
150000

Водохващанията на р. Владайска се намират на около 700 м. изток-югоизточно от
х.Конярника и на около 2,5 км от началото на реката. На около 750 м от водохващане №1
реката се разделя на два ръкава - единият идва откъм местността "Три кладенци", а другият от
подножието на Черни връх. Общата площ на водосборната област на водохващането е около
490 ха, от които над 80% принадлежат на резервата "Торфено бранище".
Водохващанията на р. Владайска са добре изучени и са под непрекъснат мониторинг
и контрол. Река Владайска води началото си от местността "Горното блато", разположено в
подножието на върховете Седлото и Черни връх. Дължината на реката до водохващане 1 е
около 2,5 км – табл. 3.5.
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Фиг. 5.5. Схема на използване на водите на р.Владайска и р.Боянска

Съгласно утвърдения План за Управление на Речните Басейни (ПУРБ), в Дунавски
район, публикуван в интернет на страницата на Басейновата дирекция, по списък на
повърхностните водни тела категория реки, река Владайска попада във водно тяло с код
BG1IS500R030; име на водното тяло „Владайска ISRWB30”; код на типа „BGTR9”; име на
реката „Владайска”; описание - р.Владайска от извора до с.Владая; дължина 12,3 км.
Съгласно „Риск за химичното състояние на повърхностните води категория реки и
разпределението им по поречия” към утвърдения План за Управление на Речните Басейни
(ПУРБ), в Дунавски район, река Леви Искър се класифицира, както следва: риск за
химичното състояние (химичен риск) “добро състояние”.
Всички водохващания на р. Владайска попадат във вододайната зона на Витоша.
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За контрол на количествата и качествата на добиваната вода „Софийска вода” АД
провежда собствен мониторинг.

Фиг.5.6. Екологично състояние повърхностни водните тела, данни МОСВ

3.2. Група каптажи на Софийска вода. Водните количества от каптажите
допълват подаваните води за с.Мърчаево и хижи в района – фиг.5.5. Разрешава се
подаването на води от каптажи „Три кладенци”, каптаж „Селимица”, каптаж „Турска
вада” (разрешителни №101663/ 07.08.2006г, №101664/ 07.08.2006г, №11510795/
18.09.2012г.). В таблица 5.2. са дадени подадените водни количества за 2013 г. и лимитите
по разрешително.
Таблица 5.2. Водни количества от Стари Владайски каптажи, m3
Водоизточници

IX

X

XI

XII

Количества
2013г.
m3

6,60

1,99

0,697

1,032

0,95

32,26

63,07

0,239

0,294

1,07

0,123

0,101

0,24

8,083

201,8

12,76

16,26

20,97

16,4

14,96

12,48

15,5

161,7

236,5

18,78

20,17

27,87

19,5

15,78

13,61

16,0

202,0

501,4

I

II

III

IV

V

VI

VII

Три
кладенци

1,76

1,84

1,82

1,57

8,67

1,62

3,67

Селимица

0,24

0,18

0,157

0,14

0,873

4,398

Турска
вада

13,5

10,4

12,11

10,9

5,339

Общо
местни
водоизт.

15,5

12,4

14,09

12,6

14,88

VIII

Разре
шено
m3/y
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Към водопроводите на Софийска вода от водохващането освен посока Владая, Мърчаево
се подава вода и за около 15 хижи, домове и обекти от ПП”Витоша” /Приложение/.
ФОРМИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ГРУПИ

•

•

•
•

WST1.3 - Център №1, „Златни мостове” водохващане р.Владайска III:
х.Металург, х. Бели брези, ПД Иглика, х. Елица, ПД Геоложки проучвания,
бирария Елените, ресторант Златни мостове, ТД/вила на БАН метеорология, хотелест.Златни мостове/анкета, Почивна станция „Горски дом”ИАГ-ДЛС”Витошко –
Студена”Лесопаркове/,х.Кукер, ТД МВР, ТД на сеизмолозите/ геофизика БАН/,
Средношколски лагер, Дендрариум и
WST2 - Към водосбора на р.Владайска под водохващането се снабдяват и групи
WST2 център Златни мостове-Офелии: х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х.
Малинка, х. Панчо Томов /Луничка/, ТД на композиторите, ТД на артистите, ТД на
българското радио, Почивна станция „Горски дом ”ИАГ-ДЛС”Витошко –
Студена”, ПД Трендафила, х. Рай, ВПД Витоша, х.Кукер, Творчески дом Витоша,
горски дом "Офелиите" и
WST3.3 - Център №3 „Офелиите-Конярника" водохващане р.Владайска III:
х.Кумата, х.Планинарска песен, х.Борова гора, х.Боерица, ПД Боерица
WST3.1 – туристически център №3 „Офелиите-Конярника" водохващане
р.Владайска I. ПД на адвокатите, х. Рудничар, ТД на филхармонията, х. Звездица,
ТД Златни мостове – подово се вода от водопровода за Мърчаево и от групата
каптажи /към разрешителни разрешителни №101663/ 07.08.2006г, №101664/
07.08.2006г, №11510795/ 18.09.2012г./.
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Фиг.5.7. Туристически център Златни мостове

•

WST4 – туристически център "Владая" водосбор р.Владайска. ТД Владая/и-т
кибернетика БАН, ПД Водпроект, Профилакториум Кремиковци, Пионерски лагер
"Владая"



WST5 – туристически център „Селимица” обхваща обекти в ПП”Витоша” във
водосбора на р.Кладнишка: хижа Селимица1, х. Трансстрой/х.Селимица2 поч.станция,
Манастир "св.Никола" (водоснабдява се от водопровод от р.Матница за Кладница и др.),
пионерски лагер.
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Фиг.5.8. Туристически център „Офелиите - Конярника”
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Фиг.5.9. Туристически център „Владая-Мърчаево”

Фиг.5.10. Туристически център „Селимица”
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3.3. Водохващане „Каменно здание” на река Боянска
Водохващането на р. Боянска е разположено на около 1300 м от връх Камен дел и
на около 100м. от Каменно здание, нагоре по течението на реката.
Издадено е разрешение за водоползване №11110044/2010г., от р. Боянска,
посредством водохващане на Кота 1731 м., "Каменно здание", да се ползва водно
количество за водоснабдяване на туристически обекти в района с годишна водна маса до
100000 м3.
За идентифициране на туристическа група е ползвана информация от Разрешително
№11110044/28.12.2010 и Писмо Изх.№ЗИ-542/21.08.2014г.

 WST6 е туристическа група формирана от хижи и почивни домове от туристически
център „Тинтява”, които се водоснабдяват от водохващането на р.Боянска –
„Каменно здание” и др. обекти. Туристически център 6 ”Тинтява”: х.Момина скала,
х.Тинтява, х.Камен дел, х. Бор, х. Средец, ПД Родина, Момина скала ресторант,
както и по данни на Софийска вода - х. Копитото, мотел Тихият кът, х.Планинец,
х.Есперанто.

Фиг.5.11. Водохващане „Каменно здание” на р.Боянска
3.4.Витошки водопровод

При "Каменно здание" високо на р. Боянска е изградено водохващането на
"Витошкия водопровод". По два реда тръби Ф 225мм водата достига до ВЕЦ "Бояна".
След централата водата достига в резервоар "Бояна". Тук се вливат и водите от най старите каптажи над с. Бояна. Дебитът на каптажите е сравнително постоянен, около 50
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л/сек. Вoдите на витошките реки не са регулирани и дебитът на водопровода силно варира,
достигайки до 300 л/сеk заедно с водата от каптажите.

Фиг.5.12. Туристически център „Тинтява”


WST7 – водоснабдителна група туристически център „Алеко”. Разработеният
ГИС обособява различните обекти от център „Алеко” към различни водосбори –
голяма част са към водосбора на р.Янчовска, други към водосбора
Драгалевска/Старата река и пр. При водностопанския баланс центърът е разгледан
като обособена водоснабдителна група, защото в Плана за управление на
ПП”Витоша” е предвидено възможно развитие на водоснабдяването в района, чрез
прехвърляне на води с водопровод от р.Боянска. За целта са проведени
експерименти с модела „със” и „без” прехвърлянето на води.
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Фиг.5.13. Туристически център „Алеко”
3.5. Водохващане „Кюнеца”

Водохващане "Кюнеца" е разположено в северните склонове на планината Витоша или
по-точно на около 850 м северно от хижа „Боерица”, в непосредствена близост до
планинската пътека, свързваща хижа "Боерица" с хижа "Бор". Застроеното водно
количество е за около 3-4 л/сек. То е допълващо към водопроводът от водохващане на
р.Владайска III.
Водохващането е сравнително добре изучено и е под непрекъснат обществен и санитарнотехнически контрол. Ручеят, на който е построено водохващането, води началото си от
местност, разположена на около 300 м запад-северозападно от "Скалната глава".
Дължината на ручея до водохващането е едва 450 м.
4. Водохващания към Рилски водопровод

Трите водохващанията на реките Витошка Бистрица, Янчовска и Жележнишка са
резервни и се включват от Софийска вода при недостиг на вода и пълноводие.
Посредством рилския водопровод те допълват нуждите на Столицата и околните селища.
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5. Водохващания към водоснабдителните системи на ВК”Перник”

На територията на ПП ”Витоша” е изградено и ВСГ ”Витошка” (Рударци, Д.Драгичево,
Кладница и кв.Църква на Перник). Тук водоизточници са:
- Водохващане на р.Матица, в ПП”Витоша”, Qзастр = 15 л/сек.
- Водохващане на р.Струма, в ПП”Витоша”, Qзастр = 30 л/сек.
- Водохващане на р.Сива Грамада, в ПП”Витоша”, Qзастр = 10 л/сек.
Друг водоизточник за Рударци-Драгичево е водохващане от р. Рударска и „Владайски”
събирателен канал. Пречиствателната станция за питейни води “Рударци – Драгичево” е с
капацитет 50 л/сек., в експлоатация от 1996 г. Тези ВСГ нарушават оттока към
яз.Студена.
6. Водоподаване към Радомир
Друга голяма ВСГ, водоснабдявана с Витошки води е град Радомир и населени места,
която ползва вода от няколко големи извори, а при необходимост се подава вода и от
извор “Врелото” от водосбора на яз.Студена.
7. Каптирани извори
Изворите и експлоатационните ресурси на подземните води са оценени и анализирани в
раздел 4 - Подземни води.
Таблица 5.3. Схема на използване на водите от туристически водоснабдителни групи (от ГИС)
Място на
водовземане

Водоснабдявани
Туристически
центрове

р. Владайска
водохващане I

Център №1
"Златни
мостове"

р. Владайска
водохващне II

Център №6
"Тинтява" и
присъединен
и обекти

№
водоснабдите
лна група

Други потребитали и групи
водоснабдявани от водосбора

Туристически център №3
„Офелиите-конярника”: ПД на
адвокатите, х. Рудничар, ТД на
филхармонията, х. Звездица, ТД
Златни мостове

туристическа
група WST3.1,
с.Владая WS3Vl
възможност
Мърчаево
WS3M

Към водосбора на р.Владайска под
водохващането се снабдяват и групи WST2
център Злантни мостове-Офелии:
х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х.
Малинка, х. Панчо Томов /Луничка/, ТД на
композиторите, ТД на артистите, ТД на
българското радио, Почивна станция „Горски
дом”ИАГ-ДЛС”Витошко –Студена”, ПД
Трендафила, х. Рай, ВПД Витоша, Кукер,
Творчески дом Витоша, горски дом
"Офелиите"и WST4 център "Владая" ТД
Владая/и-т кибернетика БАН, ПД Водпроект,
Профилакториум Кремиковци, Пионерски
лагер "Владая"

прехвърля води от р.Владайска към
р.Боянска

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

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

Водоснабдителни групи/ място
на водоползването
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Център №1
"Златни
мостове" и
Център №3
"ОфелиитеКонярника"

Център №1, Златни мосотаве:
х.Металург, х. Бели брези, ПД
Иглика, х. Елица, ПД Геоложки
проучвания, бирария Елените,
ресторант Златни мостове, ТД/вила
на БАН метеорология,хотелест.Златни мостове/анкета, Почивна
станция „Горски дом”ИАГДЛС”Витошко –Студена”
Лесопаркове/, х.Кукер, ПД МВР,
ТДсеизмолозите/геофизикаБАН/,Сре
дношколски лагер, Дендрариум и
Център №3 ОфелиитеКонярника:х.Кумата, х.Планинарска
песен, х.Борова гора, х.Боерица, ПД
Боерица

водоснабдителн
а група
туристическа
WST1.3 и група
WST3.3, Владая
WS3Vl
Мърчаево
WS3M

Към водосбора на р.Владайска под
водохващането се снабдяват и групи WST2
център Злантни мостове-Офелии:
х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х.
Малинка, х. Панчо Томов /Луничка/, ТД на
композиторите, ТД на артистите, ТД на
българското радио, Почивна станция „Горски
дом”ИАГ-ДЛС”Витошко –Студена”, ПД
Трендафила, х. Рай, ВПД Витоша, Кукер,
Творчески дом Витоша, горски дом
"Офелиите"и WST4 център "Владая" ТД
Владая/и-т кибернетика БАН, ПД Водпроект,
Профилакториум Кремиковци, Пионерски
лагер "Владая"

р.Владайска
при канал
Владайски

n

Събирателен канал "Владайски"
прехвърля води към яз."Студена".
От яз."Студена" са подават води за
питейно и промишлено
водоснабдяване на WS1 Перник r
WS4 Радомир. От канала се подават
води за Рударци WS2R и Драгичево
WS2Dr

от яз.Студена
WS1 Перник,
WS4 Радомир,
от канала води
за Рударци
WS2R и
Драгичево
WS2Dr

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

р. Боянска,
водохващане
"Каменно
здание"

Център №6
"Тинтява" и
др. обекти

Туристически център 6 ”Тинтява”:
х.Момина скала, х.Тинтява, х.Камен
дел, х. Бор, х. Средец, ПД Родина,
Момина скала ресторант, х.
Копитото, мотел Тихият кът,
х.Планинец, х.Есперанто

водоснабдителн
а група
туристическа
WST6

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

ПСПВ
Рударци/
р.Рударщица
при канал
Владайски

n

Рударци, Драгичево

n

n

Център №1
"Златни
мостове"

Център №1, Златни мосотаве:
х.Металург, х. Бели брези, ПД
Иглика, х. Елица, ПД Геоложки
проучвания, бирария Елените,
ресторант Златни мостове, ТД/вила
на БАН метеорология,хотелест.Златни мостове/анкета, Почивна
станция „Горски дом”ИАГДЛС”Витошко –Студена”
Лесопаркове/, х.Кукер, ПД МВР,
ТДсеизмолозите/геофизикаБАН/,Сре
дношколски лагер, Дендрариум и
Център №3 ОфелиитеКонярника:х.Кумата, х.Планинарска
песен, х.Борова гора, х.Боерица, ПД
Боерица

туристическа
група WST3.1,
с.Владая WS3Vl
възможност
Мърчаево
WS3M

Център №1, Златни мосотаве: х.Металург, х.
Бели брези, ПД Иглика, х. Елица, ПД
Геоложки проучвания, бирария Елените,
ресторант Златни мостове, ТД/вила на БАН
метеорология,хотел-ест.Златни
мостове/анкета, Почивна станция „Горски
дом”ИАГ-ДЛС”Витошко –Студена”
Лесопаркове/, х.Кукер, ПД МВР,
ТДсеизмолозите/геофизикаБАН/,Средношкол
ски лагер, Дендрариум и Център №3
Офелиите-Конярника:х.Кумата,
х.Планинарска песен, х.Борова гора,
х.Боерица, ПД Боерица

р. Владайска
водохващане
III

р. Кюнеца
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р.Матница до
водохващане
1,2,3

р. Железница

връзка с
Център
"Селимица"

Център №7
"Алеко"

р. Янчовска
водохващане 3

Център №7
"Алеко"

р. Витошка
Бистрица

Център №7
"Алеко"

От водопровода се снабдява и част
от WST5 "Селимица"

Във водосбора на Янчовска попадат
голяма част от група WST7 /х.Алеко,
х. Преспа, х. Погледец, х. Здравец,
ПД Витоша, ПД Полиграфически
комбинат, хотел Ведра
Хотел”Едем”, В. Коларов /Финална
къща/, х. Сълзица, х. Простор, х.
Морени, х. Хюндай, х. Аглика,
ресторан Горски дом, зимен център
Мотен, Бай Кръстьо/
Във водосбора на Янчовска попадат
голяма част от група WST7 /х.Алеко,
х. Преспа, х. Погледец, х. Здравец,
ПД Витоша, ПД Полиграфически
комбинат, хотел Ведра
Хотел”Едем”, В. Коларов /Финална
къща/, х. Сълзица, х. Простор, х.
Морени, х. Хюндай, х. Аглика,
ресторан Горски дом, зимен център
Мотен, Бай Кръстьо/
Във водосбора на Янчовска попадат
голяма част от група WST7 /х.Алеко,
х. Преспа, х. Погледец, х. Здравец,
ПД Витоша, ПД Полиграфически
комбинат, хотел Ведра
Хотел”Едем”, В. Коларов /Финална
къща/, х. Сълзица, х. Простор, х.
Морени, х. Хюндай, х. Аглика,
ресторан Горски дом, зимен център
Мотен, Бай Кръстьо/

р.Струма
водохващане 1

р.Струма
водохващане 2

яз."Студена"

част от WST5
"Селимица"

Тръбопровода за Витошка водоснабдителна
група подава води на населени места във
водосбор р.Кладница. Във водосбора е
WST5:х.Селимица1/хижа, х.
Трансстрой/х.Селимица2 поч.станции,
Манастир "св.Никола", пионерски лагер

подава вода в
аварийни
случаи към
Рилския
водопровод

НЕК и ВЕЦ с разрешително №11140074

подава вода в
аварийни
случаи към
Рилския
водопровод

Във водосбора на Янчовска попадат и част от
група WST7 /х.Алеко, х. Преспа, х. Погледец,
х. Здравец, ПД Витоша, ПД Полиграфически
комбинат, хотел Ведра
Хотел”Едем”, В. Коларов /Финална къща/, х.
Сълзица, х. Простор, х. Морени, х. Хюндай, х.
Аглика, ресторан Горски дом, зимен център
Мотен, Бай Кръстьо/

подава вода в
аварийни
случаи към
Рилския
водопровод

n

Витошка
Водоснабдителн
а група (ВГ):
с.Кладница
с.Рударци
с.Д.Драгичево
кв.ЦъркваПерник

Тръбопровода за Витошка водоснабдителна
група подава води на населени места във
водосбор р.Кладница. Във водосбора е
WST5:х.Селимица1/хижа, х.
Трансстрой/х.Селимица2 поч.станции,
Манастир "св.Никола", пионерски лагер

n

Подава към с.Чуйпетльово WS2Ch и
с.Ярлово WS6Y

с.Чуйпетльово
WS2Ch и
с.Ярлово WS6Y

n

n

Гр.Перник, Кралев дол, Люлин,
Батановци, Големо Бучино,
Дивотино, Студена /WS1/ и група
Радомир WS4

Група Перник
WS1 и Радомир
WS4

яз."Студена" е комплексен язовир към
Приложение №1 от Закона за водите. Подава
вода за питейно водоснабдяване на и Радомир.
Промишленост: "Сомана индъстри",
"Топлофикация Пирник", "Пектадор" и др.
ВЕЦ"Студена"
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5.3. ОЦЕНКА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ГРУПИ

Обектите може да се типизират в три категории. Най-големи, с голяма леглова база,
ресторанти, с възможности да посрещнат над 40 – до 100 посетителя. Средни по мащаб,
които могат да поемат около 20 до 40 посетители и малки, които нямат голям капацитет.
Има и категория – заслони, административни сгради и др. Като пета категория може да се
обособят тези хижи и хотели, които не функционират.
Към най-големите може да се отнесат хижите Планинец, Родина, Звездица,
хотелите Елица, Еден, Копитото, Тихият кът, Хюндай, Алеко и Белите брези.
Изчисления за тези водопотребители за които има информация са извършени въз
основа на законовите разпоредби на Наредба №2 за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи от 22март 2005г.(Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.) и Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни канализационни системи от 17 юни 2005г.(Обн., ДВ, бр.56 от
2005г.).
Изчисленията са извършени в зависимост от категорията на обекта. Тъй като
водопотреблението е неравномерно разпределено както по сезони, така и в рамките на
месеца на базата на нормативното водопотребление за 100% са изчислени различни
сценарии за водопотребление от 5%, 10%, 15%, 50% и пр. Част от тези варианти са
анализирани с имитационния модел за водностопански баланс и са дадени в Регистрите и
в разработения ГИС на водностопанската схема на Природен парк ”Витоша”.
За всеки обект в зависимост от категорията е определен денонощният максимално
допустим разход на вода. Резултатите са показани в табличен вид – табл.5.4.
В резултат от проведената от Дирекцията на Природен парк ”Витоша” Анкета е
извършена актуализация на информацията за състоянието на хижите и туристическите
обекти, за легловата база и хранителния блок.
Извършена е оценка на водопотреблението и чрез ползваните норми, дадени в План
за управление на ПП”Витоша” – табл.5.5. Нормите се различават от тези на Наредба №4,
като основната разлика е в нормите за ресторанти и заведения. В плана са посочени норми
от 200 л/с и на тази база са оценени водопотреблението и отпадните води. В Приложение
са дадени таблици с извършените изчисления. Резултатите са съпоставени с
публикуваните.
Всички основни варианти са отразени в Регистрите, ГИС и отчетени при
имитационното моделиране и водностопанския баланс на ПП”Витоша”.
Отчетен е и фактът, че част от обектите не функционират. Първо са анализирани
варианти, при които работят всички туристически обекти от дадена водоснабдителна
група. При това е предвидено и 100% натоварване. Това е максимален вариант, който
разкрива пълният потенциал на Планината Витоша за обезпечаване на водопотреблението
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на територията на Природен парк „Витоша”. Разгледани са и варианти, при които са
оценени само работещите туристически обекти. Това са т.нар. реалистични варианти.
При разработване на схемата и модела за водностопанския баланс са отчетени и
възвратните води.
Таблица 5.3а. Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на Природен
парк „Витоша”по норми от Наредба №4
ОБЕКТ

ЦЕНТЪР

Функциониране

Състояние

Бр.
лег
ла

Застро
ена
площ

Характер

Ета
жи
бр.

Храни
телен
блок

отв
оре
но

Вид
обе
кт
(*)

рес
тор
ант
(*)

Разход
за
денон
ощие

Разход за
365 дни

Разход за
30 дни

[.литри]

[литри]

ХИЖИ
х.Селимица

"Селимица"

да

след ремонт

35

130

полумас

2

50

да

120

20

5200

1 898 000

х.Еделвайс

"Златни мостове"

да

добро

15

128

масивна

2

40

да

120

20

2600

949 000

78000

х.Кумата

"Златни мостове"

да

след ремонт

35

290

масивна

2

60

да

120

20

5400

1 971 000

162000

х.Планинарска песен

"Златни мостове"

да

добро

24

154

масивна

3

50

да

120

20

3880

1 416 200

116400

х.Борова гора

"Златни мостове"

да

добро

26

113

масивна

2

30

да

120

20

3720

1 357 800

111600

х.Планинец

"Златни мостове"

да

мн. Добро

50

575

масивна

3

70

да

120

20

7400

2 701 000

222000

х.Септември

"Златни мостове"

да /частна/

добро

40

232

масивна

2

100

не

120

20

6800

2 482 000

204000

х.Момина скала

"Тинтява"

да

добро

40

290

масивна

1,5

60

да

120

20

6000

2 190 000

180000

х.Тинтява

"Тинтява"

да /частна/

мн. Добро

80

330

масивна

3

80

да

120

20

11200

4 088 000

336000

х.Камен дел

"Тинтява"

да

лошо

35

120

масивна

3

60

да

120

20

5400

1 971 000

162000

х.Алеко

"Алеко"

да

мн. Добро

110

674

масивна

3

150

да

120

20

16200

5 913 000

486000

да

добро

10

75

масивна

1,5

10

да

120

20

1400

511 000

42000

мн. Добро

62

606

масивна

2

60

да

120

20

8640

3 153 600

259200

5400

1 971 000

162000

х.Есперанто

156000

х.Металург

"Златни мостове"

да /частна/

х.Боерица
Високопланинска
наблюдателница
"Черни
връх"/чайна,ПСС/

"Златни мостове"

да

добро

40

132

масивна

2

30

да

120

20

"Алеко"

да

добро
задоволител
но

0

82

масивна

1

-

да

120

20

-

-

-

120

20

-

-

-

х. Офелиите

да

-

ПОЧИВНИ ДОМОВЕ И ВЕДОМСТВЕНИ ХИЖИ за 2002г.
задоволител
но

32

110

масивна

3

32

120

20

4480

1 635 200

134400

мн. Добро

16

77

полумас

1

16

120

20

2240

817 600

67200

лошо

0

20

полумас

1

12

120

20

240

87 600

7200

добро

23

225

масивна

2

23

не

120

20

3220

1 175 300

96600

мн. Добро
задоволител
но

60

440

масивна

3

65

да

300

30

19950

7 281 750

598500

не

70

346

масивна

3

95

не

120

20

10300

3 759 500

309000

"Тинтява"

не

мн. Лошо

70

505

масивна

3

92

да

120

20

10240

3 737 600

307200

х. Погледец

"Алеко"

да

добро

20

119

масивна

2

30

не

120

20

3000

1 095 000

90000

ПД Боерица

"Златни мостове"

не

45

253

масивна

2

60

да

120

20

6600

2 409 000

198000

х. Бели брези

"Златни мостове"

не

добро
задоволител
но

50

200

полумас

2

60

да

120

20

7200

2 628 000

216000

ПД Иглика

"Златни мостове"

не

лошо

140

769

масивна

4

120

да

120

20

19200

7 008 000

576000

ТД на композиторите

"Златни мостове"

да /частен/

добро

17

-

масивна

2

17

120

20

2380

868 700

71400

ТД на артистите
ТД на българското
радио
Почивна станция
„Горски дом”
ИАГ-ДЛС”Витошко –
Студена”

"Златни мостове"

да

след ремонт

30

146

масивна

2

30

да

120

20

4200

1 533 000

126000

"Златни мостове"

да

добро

23

144

масивна

3

23

да

120

20

3220

1 175 300

96600

"Златни мостове"

да

отлично

56

424

масивна

3

40

не

120

20

7520

2 744 800

225600

ПД на адвокатите

"Златни мостове"

да /частен/

отлично

24

235

масивна

2

24

да

120

20

3360

1 226 400

100800

х. Острица

"Златни мостове"

да

х. Малинка
х. Панчо Томов
/Луничка/

"Златни мостове"

да /частен/

"Златни мостове"

не

х. Преспа

"Алеко"

да /частен/

х. Звездица

"Златни мостове"

да

х. Бор

"Тинтява"

х. Средец

да
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х. Рудничар
ПД Геоложки
проучвания

"Златни мостове"

да /частен/

след ремонт

115

990

масивна

2

100

да

120

20

15800

"Златни мостове"

да /частен/

добро

15

190

полумас

1

15

да

120

20

2100

766 500

63000

ПД Шумака

ТУ Бистрица

да /частен/

добро

23

155

масивна

2

50

120

20

3760

1 372 400

112800

х. Здравец
ТД на
филхармонията

"Алеко"

не

16

104

масивна

2

16

не

120

20

2240

817 600

67200

"Златни мостове"

не

10

251

масивна

2

10

не

120

20

1400

511 000

42000

ПД Родина

"Тинтява"

не

добро
задоволител
но
задоволител
но

85

690

масивна

3

85

да

120

20

11900

4 343 500

357000

ПД Трендафила

"Златни мостове"

да /частен/

добро

60

412

масивна

3

60

да

300

30

19800

7 227 000

594000

ПД Витоша

"Алеко"

да /частен/

отлично

30

380

масивна

2

30

120

20

4200

1 533 000

126000

хотел "Св. Георги"
ПД Полиграфически
комбинат
ПД Алфа МедияГруп

Симеоново

да

мн. Добро

30

240

масивна

3,5

40

да

300

30

10200

3 723 000

306000

"Алеко"

не

лошо

10

285

масивна

2

-

да

120

20

-

-

-

да /частен/

след ремонт

0

-

-

-

120

20

-

-

-

ТД Владая

"Владая"

да /частен/

добро

8

110

масивна

1,5

-

120

20

-

-

-

ТД Златни мостове

"Златни мостове"

да /частен/

добро

4

-

масивна

1

-

300

30

-

-

хотел Ведра

"Алеко"

да /частен/

мн. Добро

50

338

масивна

3

50

не

120

20

Хотел”Едем”

"Алеко"

да /частен/

добро

50

468

масивна

2

40

да

120

ПД Водпроект
В. Коларов /Финална
къща/

"Владая"

не

лошо

80

-

масивна

4

82

120

"Алеко"

не

добро

30

-

паянтова

-

-

120

20

х. Рай

"Златни мостове"

не

лошо

40

-

масивна

2

40

да

120

20

5600

ВПД Витоша
Профилакториум
Кремиковци

"Златни мостове"

не

лошо

600

2180

масивна

4

600

да

120

20

"Владая"

да /частен/

мн. Добро

30

218

масивна

2

30

120

поч.станц. Водпроект

"Владая"

не
да /конна
база/

лошо

80

645

3

80

120

добро

0

245

-

15

120

20

300

109 500

9000

х. Сълзица

"Алеко"

да /частен/

добро

35

215

масивна

3

35

120

20

4900

1 788 500

147000

х. Трансстрой

"Селимица"

не

отлично

150

-

масивна

5

150

120

20

21000

7 665 000

630000

х. Селимица

"Селимица"

да

добро

-

-

масивна

2

-

120

20

Кукер
Творчески дом
Витоша
горски дом
"Офелиите"

"Златни мостове"

да

мн. Добро

-

-

масивна

2

-

120

20

"Златни мостове"

да /частен/

Минстрой

добро

-

5 767 000

474000

-

7000

2 555 000

210000

20

6800

2 482 000

204000

20

11240

4 102 600

337200

-

-

-

84000

2 044 000
30 660
000

2520000

20

4200

1 533 000

126000

20

11200

4 088 000

336000

-

масивна

2

-

120

20

не

лошо

-

219

паянтова

1

-

120

20

168000

МОТЕЛИ, ХОТЕЛИ-РЕСТОРАНТИ
х. Простор

"Алеко"

не

добро

206

1878

масивна

4

220

да

300

30

68400

24 966
000

2052000

х. Морени

"Алеко"

да

мн. Добро

60

730

масивна

3

90

да

300

30

20700

7 555 500

621000

х. Копитото

"Златни мостове"

да

отлично

100

1000

масивна

4

150

да

120

20

15000

5 475 000

450000

мотел Тихият кът

"Златни мостове"

да

добро

65

1516

масивна

2

190

да

300

30

25200

9 198 000

756000

х. Монтана

Симеоново

не

мн. Лошо

50

1179

масивна

-

50

не

300

30

16500

6 022 500

495000

х. Хюндай

"Алеко"

да

добро

65

1130

масивна

-

120

да

120

20

10200

3 723 000

306000

х. Аглика

"Алеко"

да /частен/

отлично

42

1217

масивна

-

50

300

30

14100

423000

х. Елица

"Златни мостове"

не

лошо

90

1480

масивна

4

90

300

30

29700

5 146 500
10 840
500

да

891000

РЕСТОРАНТИ
ханче Брезите

да

добро

216

масивна

2

100

30

30

3000

1 095 000

90000

ресторан Горски дом

"Алеко"

не

ремот

-

полумас

2

40

30

30

1200

438 000

36000

зимен център Мотен

"Алеко"

да

мн. Добро

-

полумас

2

50

30

30

1500

547 500

45000

Бай Кръстьо
Воденицата
"Вибоекспрес"2001
Ресторант-бирария
„Ривърсайд’’

"Алеко"

не

добро

94

паянтова

1

40

30

30

1200

438 000

36000

да

мн. Добро

583

масивна

1

180

30

30

5400

1 971 000

162000

да

отлично

648

масивна

1

200

30

30

6000

2 190 000

180000

Момина скала

"Тинтява"

да

мн. Добро

321

масивна

1

50

30

30

1500

547 500

45000
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Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001
бирария Елените
ресторант Златни
мостове

"Златни мостове"

не

лошо

121

паянтова

1

60

30

30

"Златни мостове"

не

добро

-

масивна

-

-

30

30

1800

657 000

54000

Таблица 5.4. Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на Природен
парк „Витоша” по норми на План за управление
ОБЕКТ

Анкета
2014

х.Селимица
х.Еделвайс

да

х.Кумата
х.Планинарска
песен

да
да

х.Борова гора
х.Планинец

да

х.Септември
х.Момина скала

"Селимица"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

ЕТАЖИ

места

норма
вид
обект
l/p/d

за
ресторант
l/m/d

Изчислено
на ден
норми
План у-е
3

m /d

Разход
по
Прил..23
План уе 2005
3

m /d

да

35

2

50

80

90

7.3

7.3

да

18

2

30

80

90

4.14

6.3

да

25

2

40

80

90

5.6

8.2

да

27

3

30

80

90

4.86

6.6

да

26

2

30

80

90

4.78

2.3

да
да
/частна/

60

3

60

80

90

10.2

9.5

40

2

100

80

90

12.2

12.2

35

1.5

60

80

90

8.2

8.6

80

3

80

80

90

13.6

13.6

х.Тинтява

"Тинтява"

х.Камен дел

"Тинтява"

да

35

3

60

80

90

8.2

n

"Алеко"

да

98

3

150

80

90

21.34

n

да
да
/частна/

10

1.5

10

80

90

1.7

n

62

2

60

80

90

10.36

20.4

да

40

2.5

30

80

90

5.9

9

да

0

1

30

80

90

2.7

n

1

30

80

90

2.7

1.4

да

"Тинтява"

функционира

ХРАНИТЕЛЕН БЛОК

да
да
/частна/

х.Алеко

да

ЦЕНТЪР

КАПАЦИТЕТ
(легла)

n
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

х.Металург
х.Боерица
Високопланинска
наблюдателница
"Черни връх"
хижа „Офелиите“

"Алеко"
да

х. Острица
х. Малинка
х. Панчо Томов
/Луничка/
х. Преспа
х. Звездица
х. Бор

да
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да

"Алеко"
"Златни
мостове"
"Тинтява"

да
да
/частен/

32

3

32

80

90

5.44

5.4

16

1

16

80

90

2.72

2.7

не
да
/частен/

0

1

12

80

90

1.08

2

23

2

23

80

90

3.91

n

да

50

3

80

240

200

28

20.2

не

70

3

95

80

90

14.15

13.6
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Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
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х. Средец

"Тинтява"

не

70

3

92

80

90

13.88

12.8

х. Погледец

"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да

20

2

30

80

90

4.3

n

не

45

2

60

240

90

16.2

16.2

не

50

2

60

80

90

9.4

n

не
да
/частен/

140

4

120

240

200

57.6

44.4

17

2

17

240

90

5.61

4.1

да

30

2

30

240

90

9.9

n

да

23

3

23

80

90

3.91

7.6

да
да
/частен/
да
/частен/
да
/частен/
да
/частен/

56

3

40

240

90

17.04

n

24

2

24

240

90

7.92

7.9

115

2

100

80

90

18.2

38

15

1

15

240

90

4.95

n

23

2

50

240

90

10.02

9.5

80

90

2.72

13.2

ПД„Боерица“
х. Бели брези
ПД Иглика
ТД на
композиторите
ТД на артистите
ТД на българското
радио
Почивна станция
„Горски дом”ИАГДЛС”Витошко –
Студена”

да

х. Рудничар/ПД?
ПД Геоложки
проучвания

"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

ПД Шумака

ТУ Бистрица

х. Здравец
ТД на
филхармонията

"Алеко"
"Златни
мостове"

не

16

2

16

не

10

2

10

80

90

1.7

n

ПД Родина

3

85

240

90

28.05

28.1

60

3

60

240

90

19.8

21.6

ПД Витоша

"Алеко"

не
да
/частен/
да
/частен/

85

ПД Трендафила

"Тинтява"
"Златни
мостове"

30

2

30

80

90

5.1

n

хотел "Св. Георги"
ПД
Полиграфически
комбинат
ПД Алфа МедияГруп

Симеоново

да

30

3.5

40

80

200

10.4

n

10

2

80

90

0.8

3.3

80

90

0

n

ТД Владая
ТД Златни мостове/
на СО

"Владая"
"Златни
мостове"

80

90

0.64

n

хотел Ведра/hija

"Алеко"

Хотел”Едем”

"Алеко"

не
да
/частен/
да
/частен/
да
/частен/
да
/частен/
да
/частен/

ПД Водпроект
В. Коларов
/Финална къща/

"Владая"
"Алеко"

ПД на адвокатите

"Алеко"

0
8

1.5

4

1

0

340

90

1.36

n

50

3

50

340

90

21.5

17

50

2

40

240

90

15.6

n

не

80

4

82

240

90

26.58

20

не

30

n

240

90

7.2

n
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"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

х. Рай
ВПД Витоша
Профилакториум
Кремиковци
поч.станц.
Водпроект

"Владая"
"Владая"

Минстрой

не

40

2

40

80

90

6.8

n

не
да
/частен/

600

4

600

80

90

102

198

30

2

30

80

90

5.1

12.9

не
да
/конна
база/
да
/частен/

80

3

80

240

90

26.4

n

0

n

15

80

90

1.35

n

35

3

35

80

90

5.95

12.2

150

80

90

25.5

16.5

80

90

1.6

40.8/7.3

80

90

4.3

n

80

90

0

n

х. Сълзица

"Алеко"

х. Трансстрой
х.
Селимица/tur.base?

"Селимица"

не

150

5

"Селимица"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да

20

2

да
да
/частен/

20

2

не

20

1

50

80

90

6.1

1.4

"Алеко"

не

206

4

220

340

200

114.04

114

да

45

3

90

340

200

33.3

38.4

да

100

4

150

340

200

64

n

мотел Тихият кът

"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да

65

2

190

340

200

60.1

41

х. Монтана

Симеоново

не

50

n

50

340

200

27

n

х. Хюндай

"Алеко"

65

n

120

340

200

46.1

n

х. Аглика

"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да
да
/частен/

42

n

50

340

200

24.28

19.5

не

90

4

90

340

200

48.6

39.7

да

70

100

340

200

43.8

39.7

Кукер

да
240

горски дом
"Офелиите"

да

х. Простор
х. Морени

да

х. Копитото

х. Елица
хотел-ресторант
Златни мостове
ханче Брезите
ресторан Горски
дом
зимен център
Мотен

да

30

2

да

2

100

200

200

20

n

"Алеко"

не

2

40

200

200

8

4.1

"Алеко"

да

2

50

200

200

10

4.6

Бай Кръстьо
Воденицата
"Вибоекспрес"2001
Ресторант-бирария
„Ривърсайд’’

"Алеко"

не

1

40

200

200

8

8.6

да

1

180

200

200

36

n

да

1

200

200

200

40

n

Момина скала

"Тинтява"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

да

1

50

200

200

10

10

не

1

60

200

200

12

5

не

n

200

200

0

27.67

бирария Елените
ресторант Златни
мостове
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Таблица 5.5. Варианти водопотребление по туристически водоснабдителни групи

№

Туристически центрове и
групи

2

ТЦ "Златни мостове"
вхв.Владайска III
ТЦ "Офелиите-Конярникът"
вхв.Владайска I

3

ТЦ "Офелиите-Конярникът" от
вхв.Владайска I и група каптажи

4
5
6
7
8
9

Туристически обекти водосбор
р.Владайска
ТЦ "Владая"
ТЦ "Селимица"
ТЦ "Тинтява" и обекти
ТЦ "Алеко
Сумарно

1

Годишно
100%
натоварено
ст Наредба
№4 m3/y

Годишно 15%
натовареност
по Наредба
№4 m3/y

Годишно
100%
натовареност
по норми
План Парк
m3/y

Работещи
по
Наредба
№4
сумарно
100%

WST1.3

28148

4222.2

58381

7014

WST3.3

8526

1278.9

13629

6117

WST3.1

13855

2078.25

24155

14877

WST2
WST4
WST5
WST6
WST7

53611
5986
12804
38157
59757
220844

8041.65
897.9
1920.6
5723.55
8963.55
33126.6

77197
21432/11796
14892/23579
35069
122216
330647

19578
2095
5139
26827
31346
112993

Група
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Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
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Договор № 5103020-С-001

5.4. ДЕМОГРАФСКО, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В РАЙОНА НА ПРИРОДЕН ПАРК ”ВИТОША”

Природен парк „Витоша” обхваща територията на три административни области: област
София-град (Столична община - СО), Софийска област и област Перник. В подножието на
планината Витоша са разположени общо 12 населени места, 4 квартала на гр. София и над 20
вилни зони (повечето извън границите на парка) - фиг.5.14.

Фиг.5.14. Населени места и водоснабдителни групи в района на ПП”Витоша”
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Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

Основните водноснабдителните групи са група Перник и населени места WS1, Витошка група:
Кладница WS2K, Делта хил WS2Dh, Чуйпетльово WS2Ch, Рударци WS2Ru, Драгичево WS2Dr,
Група към Софийска вода: Владая WS3V, Мърчаево WS3M, София WS10 и Бистрица WS9,
ЖелезницаWS8, група Радомир и населени места WS4, Ярлово WS6Y и вилни зони фиг. 5.14.
Районът е пример за основните процеси в демографското и икономическо развитие в България.
Демографските процеси през последните години са свързани с миграция на населението към
големите градове фиг.5.15. (НСИ, 2011).
5.4.1. Град София и околните селища
София заема 43,9 % от площта на ПП „Витоша” (План за управление на ПП”Витоша”,
2004). В територията на парка попадат два района на Столична община (СО): Район „Витоша” с 4
квартала (Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново) и 2 населени места (с.Мърчаево, и
с.Владая) и Район Панчарево – 2 населени места (с.Бистрица и с.Железница).
Реки и водни площи на територията на Столична община, попадащи в Парк „Витоша” са:
Селска (Железнишка) река, Бистришка (Стара), Янчовска, Раковец, Шумако, Симеоновска, Боянска и
Владайска с притоците си - Дамянова река, Бистрата река и Пладнешка река, а също така и множество
дерета.
Демографско развитие на София от гледна точка на водоползването
В резултат на специфичната роля на гр. София като столица на България и най-голям град
на страната, както и на икономическия растеж в света и у нас, характерен за първите 7-8 години на
21 в., в този период настъпва ускорено развитие на икономиката на Столична община, нарастват
чуждестранните инвестиции и се засилва търсенето на строителни терени. Всичко това довежда до
засилена миграция към гр. София и Столична община и нарастване на броя на постоянното
население. Така по данни на НСИ (Табл. 3.1) населението на София през 2007 г. е 1 241 000 души
и достига 1 302 000 души през 2012 г., като надминава демографската прогноза на Общия
устройствен план на София от 2003 г., която предвижда този брой да бъде достигнат към 2020 г.
По последни данни на НСИ към 31.12.2013 г. общото население на Столична община е
1 309 634 души, естественият прираст на 1000 души от населението през 2013 г. е отрицателен = 1969 = -1,5 ‰ средно, като в околоградските села е = -6,1 ‰ .
Броят на населението отразява регистрираните по постоянен адрес. От тях основната част
живеят в град София. В останалите населени места от общината живеят около 83 хил. души
(Столична община, Изменение на Общ устройствен план, 2009). От тях на територията на ПП
„Витоша” са около 30 хил. души, чийто поминък не е свързан с планината.
Динамиката в броя на населението на общината показва непрекъснато увеличаване на броя
на населението на компактния град, което се дължи предимно на механичния прираст от вътрешна
миграция. В допълнение на това общината се обитава временно от около 140 000 д., които
запазват постоянното си жителство в други населени места. Голяма част от тях са студенти и
учащи в различни специализирани учебни заведения. Освен това по експертна оценка
ежедневните трудови пътувания към общината от населените места на съседните Пернишка и
Софийска области са около 30 – 35 хил.д. ежедневно. Почти същият брой хора ежедневно
посещават областта с културно-битови цели и за получаване на административни услуги от
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централните институции, ведомства и др. (СО, Изменение на Общ устройствен план, 2009). Това
означава, че в общината ежедневно пребивават около 1 550 000 човека, които потребяват вода за
различни нужди.
Измененият през 2009г. Общ устройствен план на Столична община съдържа
актуализирана демографска прогноза за периода 2006-2030 г. в три варианта:
Вариант „А”
• Общо постоянно население 1 430 000 д. (2030г.)
• Абсолютен прираст (2006 – 2030) – 192 000 д.
• Общ механичен прираст (2006 – 2030) – 284 000 д.
Вариант „Б”
• Общо постоянно население 1 485 000 д. (2030г.)
• Абсолютен прираст (2006 – 2030) – 247 000 д.
• Общ механичен прираст (2006 – 2030) – 340 000 д.
Вариант „В”
• Общо постоянно население 1 625 000 д. (2030г.)
• Абсолютен прираст (2006 – 2030) – 387 000 д.
• Общ механичен прираст (2006 – 2030) – 480 000 д.
Последната прогноза на НСИ (към 30.6.2014 г.) за броя на населението в столицата е
дадена в Таблица 5.6.
Населението в големите градове (особено София) нараства. Демографските прогнози
потвърждават тази тенденция.
Брутната норма за питейно-битовото водопотребление възлиза на 310 литра на човек на
ден. Това предполага едно значимо потребление в перспектива.
Таблица 5.6. Прогноза за броя на населението в София, брой
I вариант (реалистичен)

Области

Години
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

София столица 1325235 1360412 1393033 1424471 1455437 1487325 1518225 1546211 1569639 1587158 1599100 1607704

II вариант (относително ускоряване)

Области

Години
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

София столица 1326418 1364822 1401284 1436157 1470053 1504218 1536772 1565851 1589636 1605867 1613694 1614514

III вариант (относително забавяне)

Области

Години
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

София столица 1324673 1358258 1388925 1418515 1447764 1478158 1507669 1534256 1556483 1573591 1586546 1597905

Източник: НСИ
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Фиг.5.16. Демографско развитие област Перник и населени места

Развитието на икономиката на гр.София във връзка с водоползването
Регионът на София е най-динамичният в страната в икономическо отношение и се
характеризира с голяма производителност на ед. работна ръка и висок брутен вътрешен
продукт (БВП) на глава от населението. София е градски, географски и транспортен
център на Балканите. Това е една обективна предпоставка за бъдещо развитие на града и
другата територия на областта, като важен център не само в страната, но и в региона на
Югоизточна Европа (Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура, 2009).
Секторната структура на столичния социално-икономически комплекс показва, че
водещи функции в него има секторът на услугите, който е характерен с наличието на
голям брой представителни обекти на законодателната, изпълнителната и на съдебната
власт, на финансово-кредитния и деловия сектор и т.н. Промишлеността отстъпва от
позициите си в миналото и е в процес на сериозно преструктуриране (Стратегия за
развитие на инженерната инфраструктура, 2009).
По данни на оператора Софийска вода през 2008 г. подадената питейна вода за
Столична община е 233 630 497 м3 (Софийска вода, годишен доклад, 2008). В тях се
включват и подадените за фирмите водни количества. През последните години подаването
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водни количества намаляват, но това става за сметка на намаляване на загубите на вода.
От всички водоизточници, така наречените местни водоизточници (каквито са
водоизточниците на Витоша) представляват само около 4-5% от общата вода.
Различно е положението на Владая и Мърчаево, които се водоснабдяват основно с
витошки води, чрез описаните вече водоизточници от р.Владайска.
Това се потвърждава и от табл. 5.7., в която са дадени подадените водни количества
за 2009-2012г. (информация от БД”Дунавски район” за проект CC-WARE).
Таблица 5.7. Използване на водохващанията на Парк Витоша
Речно
водохващане
РВ "Бистрица"
РВ "Каменно
здание"
РВ "Владайска І"
к.1828

Цели
водоползва
не

Количество
2009 м³/г

Количество
2010 м³/г

Количество
2011 м³/г

Количество
2012 м³/г

Бистрица

питейнобитови цели

0

0

0

250000

Боянска
река

питейнобитови цели

382179

16076

10491

25000

Владайска

питейнобитови цели

0

529530

851393

241482

Река

Съгласно плановете на Софийска вода, Столицата ще бъде обезпечена с вода
основно от Рилския водопровод и яз.Искър. Част от водохващанията от Витоша, като тези
на р.В.Бистрица и Железнишка са резервни. Тези от Владайска и Боянска са основни за
Владая и Мърчаево. По данни на оператора Владая също преминава към централното
водоснабдяване. Така, че проблеми с водоснабдяването в кварталите и населените места в
т.нар подвитошка яка ще има, само когато Столицата като цяло е в режим на недостиг.
Разрастването на вилните зони не е свързано с използване на водните ресурси от
територията му. Според писмо на Софийска вода (Приложение) вилните зони са към
Рилски водопровод.
Предвид високата уязвимост на района, представено в раздел 6, особена актуалност
добиват алтернативните водоизточници за водоснабдяване на Столицата. Такива са:
възможни схеми за прехвърляне на води, ползване на язовири в района, дори ползване на
води от Пречиствателна станция за отпадни води на Курило. В тази връзка
водохващанията на територията на Природен парк Витоша ще останат един резерв. За
целта в разработения имитационен модел за Водностопански баланси са предвидени и
възли за отчитане на Софийското водоснабдяване.
5.4.2. Град Перник и населени места
За разлика от Столицата София, над 95% от водоснабдяването на гр.Перник и населените
места в района е от Витошки води. Анализът на демографското и икономическо развитие
показва противоположни процеси, но като цяло тенденция на стабилизация и дори ръст на
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населението в района. Най-интензивно се развиват курортните селища и вилните зони.
Ръст бележи населението на Рударци и Драгичево, особено през лятото, когато броят на
жителите нараства значително.
Перник бележи известно намаление на жителите. Радомир също е потребител на води от
водосбора на яз.Студена, чрез извор Врелото, при който няма изявено негативни
демографски процеси.
През последните години водопотреблението за индустрията на Перник, която се
водоснабдява от яз.Студена и р.Струма е с тенденция към намаляване.
Разработен е подробен регистър на водовземанията от територията на ПП „Витоша”, като
са посочени разрешителни, място на водовземане, място на водоползване, количество,
координати и пр.. Една извадка от регистъра и ГИС е представен на следващата таблица.
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5.5. ОЦЕНКА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Водопотребление е оценено в три базови варианта: вариант 1 - съществуващо потребление по
НСИ или ВиК, вариант 2 - по норми при 60% загуби и вариант 3 - при 25% загуби. Разработени са
регистри и ГИС – табл.5.8. Водопотреблението по населени места и водоснабдителни групи е
дадено в табл. 5.9 и в ГИС.
Таблица 5.8. Регистър на основни водовземания и водопотребители – фрагмент
Място на
водоползването

Място на водовземането
№

Титуляр
Воден обект

Код на водно
тяло

Поречие

Водовземно
съоръжение

4

5

6

1

2

3

1

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Владайска
I

BG1IS500R030

2

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Владайска
II

BG1IS500R030

3

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Владайска
III

4

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Боянска

5

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Кюнеца

BG1IS500R030

BG1IS500R009

BG1IS500R010

Населено място

Соф.вода
Разрешено водно
количество
л/сек.Разрешит.№
ново

Годишен
лимит на,
м³

8

9

Искър

водохващане
алпийски
тип на р.
Владайска I

7
с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина

р. Владайска І 23,00

Искър

водохващане
алпийски
тип на р.
Владайска II

прехвърля води
от р.Владайска
към р.Боянска

водохващане
алпийски тип на р.
Владайска II

Искър

водохващане
алпийски
тип на р.
Владайска
III

Искър

водохващане
алпийски
тип на
р.Боянска

Искър

водохващане
алпийски
тип на
р.Кюнеца

с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
и Бояна/София
с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
подава вода към
водопровода от
р.Владайска III

700000

р. Владайска ІІІ 5,00

150000

р. Боянска - 3.00

100000

р. Кюнеца - 1,50

50000
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р. Витошка
Бистрица

Искър

водохващане
алпийски
тип на
р.Витошка
Бистрица

BG1IS700R007

Искър

водохващане
алпийски
тип на
р.Янчовска

BG1IS700R006

Искър

водохващане
алпийски
тип на
р.Железница

Искър

водохващане
Каменно
здание

6

СОФИЙСКА
ВОДА АД

7

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р. Янчовска

8

СОФИЙСКА
ВОДА АД

р.
Железница

9

НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ
ЕАД

р. Боянска

10

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Каменна

BG1IS700R007

Искър

11

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Каменна

BG1IS700R007

Искър

12

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Каменна

BG1IS500R030

Искър

13

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Селимица

BG1IS500R030

Искър

BG1IS700R007

водохващане
на
р.Каменна
река в м-ст
Меча поляна
водохващане
на
р.Каменна
река в м-ст
Меча поляна
подруслов
дренаж водохващане
Офелийтена
р.Каменна
река
водохващане
Селимицана
р.Селимица

с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
подава вода в
аварийни случаи
и суха
хидроложка
година към
Рилския
водопровод
с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
подава вода в
аварийни случаи
към Рилския
водопровод
с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и
обекти на
Витоша планина
подава вода в
аварийни случаи
към Рилския
водопровод

Р. Витошка
Бистрица (Стара
река)- 0,600

1000000

р. Янчовска - 0,600

1000000

р. Железнишка 0,180

300000

ВЕЦ"Бояна"
София

0.24

4330000

с.Бистрица

2.19

3154

с.Бистрица

2.19

3154

Бояна

0.05

1577

Бояна

0.05

1577
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14

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Селимица

BG1IS500R030

Искър

водохващане
Селимицана
р.Селимица

Бояна

0.05

1577

15

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Янчовска

BG1IS700R007

Искър

водохващане
Моренина
р.Янчовска

Драгалевци

0.05

1577

16

ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН
ПАРК ВИТОША

р. Боеришка

BG1IS500R030

Искър

водохващане
Кумата на
р.Боеришка

Бояна

0.05

1577

17

Мавели АД

р. Каменния
поток

BG1IS500R030

Искър

водохващане

Бояна

0.12

3760

18

Гео Адвайзърс
България ЕООД

р. Каменна

BG1IS700R007

Искър

водохващане
Меча поляна

Бистрица

0.154

4860

19

Гео Адвайзърс
България ЕООД

р. Каменна

BG1IS700R007

Искър

водовземна
шахта Меча
поляна

Бистрица

0.154

4860

20

ВИТОША СКИ
АД

р. Янчовска

Искър

преграден яз

ПП Витоша

16

"ВиК" ООД
гр.Перник

р.Матница
р.Струма
р.Сива
Грамада

ПСПВ "РударциДрагичево"

р.Рударщица
и Владайски
събирателен
канал

"ВиК" ООДПерник

яз.Студена

Струма

Струма

р.Матница
р.Струма
р.Сива
Грамада

Витошка
Водоснабдителна
група (ВГ):
с.Кладница
с.Рударци
с.Д.Драгичево
кв.ЦъркваПерник

община Перникобщо 55,0 л/сек.
р.Матица застроено
15,0 л/с р.Струма
застроено 30 л/с
р.Сива грамада
застроено 10 л/с

с.Рударци и
с.Драгичево

водно к-во от 50 л/с
постъпва в ПСПВ

ВГ Перник
гр.Перник

1800

85,000

община
Перник 238
810 m³/год
р.Матица
78840
m³/год
р.Струма
189200
m³/год
р.Сива
грамада
15770m³/год

42000000
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Таблица 5.9. Водопотребление по населени места и водоснабдителни групи - фрагмент
Водоснабдителни
групи

Населениесредногодишно

Общо
доставена
вода нето
Хил.куб.м

Водопотребление
бруто Вариант I
по данни на ВК и
НСИ m3

Водопотребление
бруто Вариант III
при 25% загуби
m3

№

Населени места

1
1
1
1
1
1
1

гр.Перник
Кралев дол
Люлин
Студена
гр.Батановци
Големо Бучино
Дивотино
Група Перник

WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1

Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник

79179
691
863
1819
2341
629
1847
87369

8947.00
27.00
41.00
100.00
88.00
93.00
55.00
9351

24098744
66693
105704
207670
296322
71248
228694
25075075

22073279
35656
56512
111026
158421
38090.962
122266
22595250

2

Драгичево

WS2А

Перник

2057

105.00

212459

113586

3

Кладница /Делта Хил
е отделно/

WS2K /
WS2DH

Перник

1185

85.00

129765

69376

4

Рударци

WS2R

Перник

1196

59.00

115515

61757

5

Радомир

WS4

14155

640.00

1459440

1224661

6

Боснек

WS3B

243

12.00

14483

7743

7

Бистрица

WS9

Столична

4196

265.00

561000

416600

8

Владая

WS3V

Столична

3730

199.00

718000

267000

9

Железница

WS8

Столична

1741

74.00

211000

89330

10

Мърчаево

WS3M

Столична

1277

62.00

125000

75000

11

гр.София

WS10

Столична

1164201

84869.00

210342000

n

12

Ярлово

WS6Y

Самоков

527

42.00

139920

100000

Община

Радомир
Перник
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5.6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ ОТТОК
Съхраняването и опазването на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на
околната среда е едно от задължителните условия за осигуряване на единно и балансирано
управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото
развитие на страната (Закон за водите Чл. 116.).
Водните ресурси на дадено поречие са основен компонент както на екосистемата така и на
стопанската система. Използването им от едната система е свързано с непосредствени изменения в
другата. Взаимната връзка между двете системи е особено сложна в случаите на изграждане на
хидротехнически съоръжения, чрез които се променя режима на оттока на реката. В този случай е
от изключително значение възможността за оценка на нарушенията в речните екосистеми от
измененията в режима на речното течение.

Нарушаването на режима на оттока засяга функциите на реките като важен елемент на
географската среда. То оказва влияние върху икономическото, санитарно-хигиенното и
рекреационното им значение. Променят се условията на взаимното подхранване на повърхностния
и подземния отток. Влошават се условията за отвеждане на отпадъчните води.
Нарушаването на режима на речния отток в резултат на използване на водните ресурси в
дадено поречие следователно оказва влияние върху речната екосистема в две основни
направления:
• обезводняване на реките
• насищане на водните течения със замърсяващи вещества
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Преграждането на речните течения с язове и язовирни стени нарушава и естествения
наносен режим. Това води до промяна на характера на речното легло като се създават различен
тип местообитания както над, така и под съоръженията.
Преграждането на речните течения нарушава и връзката между организмите от горното и
долното течение на реката. Формират се различни съобщества в горния и долния участък. При
язовирите се изменя характерът на речното корито като от речен участък на течащи води се
преминава в стоящ водоем.
От проведени изследвания в реките под съоръженията при високо застрояване на
водохващанията и при оводняване под язовирните стени само от пропуски на затворните органи и
филтрация са налице тенденции към структурни изменения в екосистемите.
Речните екосистеми са адаптират към случайните колебания на водните количества в
реките, но те не са в състояние да възстановят своето равновесие при продължителни и често
повтарящи се нарушения на естествените условия, както и при продължителни обезводнявания на
речните участъци при използване на водните ресурси.
С оглед на това за опазването на водните екосистеми и влажните зони се определя
минимално допустим отток в реките (Закон за водите чл. 117(1)).
Минимално допустимият отток в реките е свързан с допустимото нарушаване на режима
на оттока. Размерът на водните количества определени за съхраняване на биологичната
пълноценност на речните екосистеми е с приоритетно значение при оценка на всяка антропогенна
дейност в речното течение.
Приоритетното значение на минимално допустимия отток в реките е условие за “добро
екологично състояние”, което съгласно Директивата за водите на ЕC означава екологичното
състояние постигнато от повърхностно водно тяло, за което е ясно, че е значително повлияно от
човешката дейност, но въпреки това притежава богата, балансирана и устойчива екосистема.
Съгласно българското законодателство нормирани изисквания за минимално допустимия
отток предстои да бъдат определени по силата на Закона за водите (чл. 135(1)). Съгласно § 125 от
Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите
„До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя
на 10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното
средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за
регулиране на оттока или за водовземане“.
Съществуващите методи за определяне на минимално допустимия отток се различават по
параметрите, които се считат за определящи за развитието на речната екосистема. Основна
хипотеза, на която се базират повечето от тях, е, че колебанията в речния отток е най-важният
абиотичен фактор, определящ качеството на средата на обитаване, което е определящо за
развитието на биоценозата.
Като биологичен вид, характеризиращ речната биоценоза, се използват бентосните
макробезгръбначни поради следните причини:
•
Макробезгръбначните са част от хранителната верига в реката. Всяко изменение в техния
статус ще се отрази на изменението на всички екосистемни структури и процеси;
•
Те са чувствителни към изменението на оттока, качеството на водата в реката, условията
на средата на обитаване;
•
Те не са много мобилни, т.е. могат точно да се оценят локалните процеси;
156

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Решения за
по-добър живот

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

•
•

Като бентос те отразяват влиянието на водното количество, също така и на наносите;
Те са дълго живеещи и могат да се оценят влияния на дълготрайни процеси.
Като основен показател за състоянието на макробезгръбначното съообщество се разглежда
общата численост.
Изменението на общата численост следва колебанията на речния отток с известно
закъснение (фиг.5.17). Търси се корелация между наблюдаваната обща численост и протичащото
водно количество в реката в текущия и предходния месец (Зарбова, К. и кол, 1989).
численост, бр.
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Фиг.5.17. Ходограф на общата численост и протичащото в реката средномесечно водно
количество за примерен створ
численост, бр.
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Фиг. 5.18. Сравнение на ходографите на наблюдаваната (розово) и моделираната (пунктир)
обща численост за примерен створ
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Колебанията на речния отток и общата численост се задават с редица от последователни
средномесечни стойности. Месечната обща численост на макробезгръбначните и средномесечното
водно количество се разглеждат като взаимосвързани дискретни случайни процеси.
За да се установят параметрите на модела са необходими данни от съответстващи си
стойности на общата численост и средномесечното водно количество, обхващащи цялостен
вегетационен период. За тази цел са използвани обобщени данни от продължителни натурни
наблюдения за цялата територия на България (Янева, И. и кол., 1997).
Създаден е софтуер, с чиято помощ може да се моделира изменението на общата численост
при зададен отток. В резултат от изчисленията се получава редица от месечни стойности за
общата численост за изследвания период (фиг.5.18).
Режимът на минимално допустимия отток се определя по следната схема.
Първо се моделира развитието на зообентоса при естествен режим на оттока. Необходимо
е да се разполага с редица от средномесечни стойности на водното количество за дълъг период от
време. Те се получават по следния начин:

исторически наблюдавани – когато в близост до изследваното място има
хидрометрична станция;

получени по река-аналог;

моделирани с математически модел.
Получената моделирана редица за общата численост служи като база за сравнение при определяне
на режима на минимално допустимия отток. Използва се критерият на Фишер за оценка на
значимостта на изменение на зообентосната ценоза при различни режими на нарушаване на оттока
в сравнение с тази при естествен режим (Захариева В., 2004).
След това се моделира развитието на зообентоса при различни режими на нарушаване на оттока.
Избира се вариант, при който речната екосистема се запазва в състояние, съпоставимо с
естественото.
Качествената оценка на влиянието на един фактор или група фактори (различен режим на
нарушаване на оттока) върху изходния параметър (моделирана обща численост) се получава с
помощта на дисперсния анализ.
2
Изчислява се дисперсията на моделираната обща численост при естествен режим на оттока  e и
при приет режим на минимално допустим отток  2н . Двете дисперсии се сравняват с помощта на F
критерия на Фишер. Ако те се отличават незначително една от друга, то влиянието на
нарушението на оттока може да се счита за несъществено, тъй като не е довело до значително
увеличаване или намаляване на разсейването на моделираната обща численост при нарушен
режим спрямо тази при естествен.
От разпределението на Фишер се изчислява критична стойност Fкр при ниво на значимост =0,05 и
степени на свобода ne-1 и nн-1, където ne и nн са съответно брой на елементите на моделираната
редица при естествен и нарушен режим.
Ако е изпълнено условието

 e2
 Fкр ,
 н2
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то нарушението на оттока е незначително по отношение на развитието на бентосните зооценози и
може да се приеме този режим на минимално допустимия отток.
Определяне на минимално допустимия отток и определяне на необходимите обеми за
опазването на водните екосистеми
Язовир Студена
Минимално допустимият отток след яз. Студена съответства на годишните обеми водни маси за
опазването на водните екосистеми за р. Струма, определени в (Генерални схеми за използване на
водите в районите за басейново управление) за пункт Перник в размер на 12,614 .106m3/год.
Събирателни канали
Основни нарушители на оттока на витошките реки са събирателните канали „Владайски” и
„Палакарийски”, които прехвърлят води от поречието на река Искър към поречието на река
Струма в яз. Студена.
Извършени са детайлни моделни изследвания за определяне на минимално допустимия отток след
водохващанията по двата събирателни канала.
Като аналог за определяне на естествения отток е използвана ХМС на НИМХ към БАН № 18420
на р. Владайска при гр. София, кв. Княжево за периода 1961 г. – 2010 г. На фиг.5.19 са дадени
ходографът и сумарната крива на годишния отток. Разглеждания период се характеризира с фаза
на пълноводие от 1961 до 1981г., фаза на маловодие от 1981 до 2004г. След 2004г. отново започва
фаза на пълноводие. На фиг.5.20 е дадено вътрешногодишното разпределение на оттока. То се
характеризира с пролетно пълноводие от март до юни, в реките преминава 60 ÷ 70% от годишния
отток.

Фиг. 5.19 Ходограф и сумарна крива на годишния отток
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Фиг. 5.20 Вътрешногодишното разпределение на оттока
Канал „Владайски”
В събирателния канал “Владайски” постъпват води от:







І-во водохващане на р.Владайска, на кота 1050 с Qзастр = 1,5 m3/s;
ІІ-ро водохващане на р.Бистрата на кота 1060 с Qзастр = 0,1 m3/s;
ІІІ-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1025 с Qзастр = 0,05 m3/s;
ІV-то водохващане на р.Мърчаево на кота 1010 с Qзастр = 0,08 m3/s;
V-то водохващане на р.Рударщица на кота 990 с Qзастр = 0,220 m3/s;
VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета на кота 990 всяко с Qзастр = 0,02
m3/s.
Извършени са балансови изчисления с помощта на компютърна програма за определяне на
нарушения режим на оттока след водохващанията при различни варианти на минимален допустим
отток. Разгледаните водни количества на минимално допустимия отток за р. Владайска (найголямото водохващане) са в размер на 0,040; 0,050 и 0,060 m3/s. На фиг.5.21 е дадено
вътрешногодишното разпределение на оттока след водохващането на р. Владайска при естествен и
нарушен режим. Поради високата степен на застрояване когато водохващанията работят в реката
остава само предвиденият за оводняване отток.
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Фиг.5.21 Вътрешногодишното разпределение на оттока след водохващането на р. Владайска
при естествен и нарушен режим
За всеки вариант са извършени моделни изследвания на развитието на зообентоса. Получените
резултати са илюстрирани на фиг.5.22. На фиг.5.23 е дадено помесечното изменение на критерия
на Фишер, който дава оценка на състоянието на ценозата при нарушен режим спрямо естественото
състояние на оттока. Увеличаването на минимално допустимия отток не променя съществено
състоянието на ценозата. През пролетното пълноводие се наблюдава най-голяма разлика в
състоянието на ценозата при нарушен режим спрямо естественото състояние на оттока. Това се
дължи са силно намаления речен отток по време на пълноводие поради високата степен на
застрояване.
Предлага се да се приеме минимален допустим отток 0,050 m3/s за р. Владайска (І-во
водохващане). Съответно за останалите водохващания минимално допустимият отток е:
 ІІ-ро водохващане на р.Бистрата 0,003 m3/s
 ІІІ-то водохващане на пресъхващо дере 0,5 l/s
 ІV-то водохващане на р.Мърчаево 0,002 m3/s
 V-то водохващане на р.Рударщица 0,005 m3/s
 VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета по 0,2 l/s
През месеците април и май да се предвидят по 5-10 дена, в които водохващанията да не работят,
така че в реките да протича целият естествен отток за подобряване на състоянието на ценозата по
време на пролетното пълноводие.
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Фиг. 5.22. Обща численост

Фиг. 5.23 Помесечното изменение на критерия на Фишер
Канал „Палакарийски”
В събирателния канал “Палакарийски” постъпват води от:







І-во водохващане на пресъхващо дере на кота 1344 с Qзастр = 0,09 m3/s;
ІІ-ро водохващане на пресъхващо дере на кота 1339 с Qзастр = 0,06 m3/s;
ІІІ-то водохващане на р. Палакария на кота 1335 с Qзастр = 0,5 m3/s;
ІV-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1333 с Qзастр = 0,09 m3/s;
V-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1329 с Qзастр = 0,07 m3/s;
VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета на коти 1323 и 1312 всяко с
Qзастр = 0,02 m3/s.
Извършени са балансови изчисления с помощта на компютърна програма за определяне на
нарушения режим на оттока след водохващанията при различни варианти на минимален допустим
отток. Разгледаните водни количества на минимално допустимия отток за р. Палакария (най162

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

голямото водохващане) са в размер на 0,011; 0,013 и 0,015 m3/s. На фиг.5.24 е дадено
вътрешногодишното разпределение на оттока след водохващането на р. Палакария при естествен
и нарушен режим. Поради високата степен на застрояване когато водохващанията работят в реката
остава само предвиденият за оводняване отток.

Фиг. 5.24 Вътрешногодишното разпределение на оттока след водохващането на р.
Палакария при естествен и нарушен режим
За всеки вариант са извършени моделни изследвания на развитието на зообентоса. Получените
резултати са илюстрирани на фиг. 5.25. На фиг.5.26 е дадено помесечното изменение на критерия
на Фишер, който дава оценка на състоянието на ценозата при нарушен режим спрямо естественото
състояние на оттока. Увеличаването на минимално допустимия отток не променя съществено
състоянието на ценозата. През пролетното пълноводие се наблюдава най-голяма разлика в
състоянието на ценозата при нарушен режим спрямо естественото състояние на оттока. Това се
дължи са силно намаления речен отток по време на пълноводие поради високата степен на
застрояване.
Предлага се да се приеме минимален допустим отток 0,011 m3/s за р. Палакария (ІІІ-то
водохващане). Съответно за останалите водохващания минимално допустимият отток е:
 І-во водохващане на пресъхващо дере 3 l/s
 ІІ-ро водохващане на пресъхващо дере 1 l/s
 ІV-то водохващане на пресъхващо дере 3 l/s
 V-то водохващане на пресъхващо дере 1,6 l/s
 VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета по 0,2 l/s
През месеците април и май да се предвидят по 5-10 дена, в които водохващанията да не работят,
така че в реките да протича целият естествен отток за подобряване на състоянието на ценозата по
време на пролетното пълноводие.
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Фиг. 5.25 Обща численост

Фиг. 5.26 Помесечното изменение на критерия на Фишер

Водохващане на р. Боянска
При "Каменно здание" на р. Боянска е изградено водохващането на ВЕЦ "Бояна". След централата
водата достига в резервоар "Бояна". То е със застроено водно количество Qзастр = 0,240 m3/s.
Извършени са балансови изчисления с помощта на компютърна програма за определяне на
нарушения режим на оттока след водохващането при различни варианти на минимален допустим
отток. Разгледаните водни количества на минимално допустимия отток са в размер на 0,008; 0,009
и 0,010 m3/s. На фиг.5.27 е дадено вътрешногодишното разпределение на оттока след
водохващането при естествен и нарушен режим. По време на лятното маловодие в реката остава
само предвиденият за оводняване отток. При пролетно пълноводие нарушеният отток се допълва
от прелелите води през водохващането.
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Фиг. 5.27 Вътрешногодишното разпределение на оттока след водохващането при естествен
и нарушен режим
За всеки вариант са извършени моделни изследвания на развитието на зообентоса. Получените
резултати са илюстрирани на фиг. 5.28. На фиг.5.29 е дадено помесечното изменение на критерия
на Фишер, който дава оценка на състоянието на ценозата при нарушен режим спрямо естественото
състояние на оттока. Увеличаването на минимално допустимия отток не променя съществено
състоянието на ценозата по време на лятното маловодие, но подобрява състоянието ѝ по време на
пролетното пълноводие.
Предлага се да се приеме минимален допустим отток 0,010 m3/s.

Фиг.5.28 Обща численост
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Фиг. 5.29 Помесечното изменение на критерия на Фишер
Водохващания на р. Витошка Бистрица, р. Янчовска и р. Железнишка
Тези водохващания са резервни и се включват от „Софийска вода“ АД при недостиг на вода. Чрез
тях се подава вода в аварийни случаи и суха хидроложка година към Рилския водопровод.
Застроените им водни количества са дадени в табл. 5.10.
Когато водохващанията работят е необходимо да се изпуска минимално допустим отток в реките
след тях съгласно § 125 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите в размер на 10%
от нормата на оттока. Неговите стойности за трите реки са дадени в табл. 5.10.
Таблица 5.10. Минимално допустим отток
река
р. Витошка Бистрица (Стара река)
р. Янчовска
р. Железнишка

норма на
оттока
m3/s
0,151
0,108
0,126

застроено водно количество
m3/s
0,600
0,600
0,180

минимално допустим
отток
m3/s
0,015
0,011
0,013

Водохващания за водоснабдяване на хижи и малки населени места
Тези водохващания са в горната част на реките със сравнително малки застроени количества.
Може да се счита, че след тях на практика оттокът е в естествено състояние.

Разработената методика за оценка на екологичния отток е приложена като е ползвана
актуална хидроложка информация. Във всички случаи следва да се спазват посочените в
разрешителните екологични водни количества. При имитационното моделиране на
водностопанските баланси на ПП”Витоша” екологичните количества се задават с найголям приоритет. Основните сценарии и експерименти са извършени като се съблюдават
екологичните количества от разрешителните – табл.5.11. Данните са включени в
разработените регистри /Приложение / и ГИС.
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Таблица5.11. Екологични водни количества по разрешително – извадка от регистър
Място на
водоползването

Оценен
естестве
н отток
Q 19612010
m³/s

Разрешено водно
количество разрешително l/s

Екологичен
отток
разрешително
l/s

СОФИЙСКА
ВОДА АД

с. Владая, с.Мърчаево,
с.Железница,
с.Бистрица и обекти
на Витоша планина

0.089

р. Владайска І 23,00

10

р. Владайска
водохващне II

СОФИЙСКА
ВОДА АД

Може да прехвърля
води от р.Владайска
към р.Боянска

0.093

водохващане
алпийски тип на р.
Владайска II

10

р. Владайска
водохващане III

СОФИЙСКА
ВОДА АД

с. Владая, с.Мърчаево,
с.Железница,
с.Бистрица и обекти
на Витоша планина

0.094

р. Владайска ІІІ 5,00

10

ВК"Перник"

прехвърля води от
поречието на Искър
към яз.Студена
поречие Струма

0.336

застроено
количество
водохващане
Владайска 1500

20

р. Боянска,
водохващане
"Каменно
здание"

СОФИЙСКА
ВОДА АД

с. Владая, с.
Мърчаево, с.
Железница, с.
Бистрица и обекти на
Витоша планина и
Бояна/София

0.086

р. Боянска - 3.00

10

Пречиствателна
станция
питейни води
Рударци

ВК"Перник"
ПСПВ
РударциДрагичево

с.Рударци и
с.Драгичево

на
границат
а
ПП"Вит
оша"
0.0440

водно к-во от 50 л/с
постъпва в ПСПВ

10

СОФИЙСКА
ВОДА АД

с. Владая, с.Мърчаево,
с.Железница,
с.Бистрица и обекти
на Витоша планина
подава вода към
водопровода от
р.Владайска III

р. Кюнеца - 1,50

0.32

Място на
водовземане/
Водохващане

Титуляр
разрешително

р. Владайска
водохващане I

р.Владайска
при канал
Владайски

р. Кюнеца

167

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

р.Матница до
водохващане
1,2,3

"ВиК" ООД
гр.Перник

Витошка
Водоснабдителна
група (ВГ):
с.Кладница с.Рударци
с.Д.Драгичево
кв.Църква-Перник

р. Железница

СОФИЙСКА
ВОДА АД

подава вода в
аварийни случаи към
Рилския водопровод

0.127

р. Железнишка 0,180

10

р. Янчовска
водохващане 3

СОФИЙСКА
ВОДА АД

подава вода в
аварийни случаи към
Рилския водопровод

0.109

р. Янчовска - 0,600

10

р. Витошка
Бистрица

СОФИЙСКА
ВОДА АД

подава вода в
аварийни случаи към
Рилския водопровод

0.151

Р. Витошка
Бистрица (Стара
река)- 0,600

10

"ВиК" ООД
гр.Перник

Витошка
Водоснабдителна
група (ВГ):
с.Кладница с.Рударци
с.Д.Драгичево
кв.Църква-Перник

0.036

община Перникобщо 55,0 л/сек.
р.Матица застроено
15,0 л/с р.Струма
30 л/с р.Сива
грамада 10 л/

8

р.Струма
водохващане 2

"ВиК" ООД
гр.Перник

Витошка
Водоснабдителна
група (ВГ):
с.Кладница с.Рударци
с.Д.Драгичево
кв.Църква-Перник

0.199

община Перникобщо 55,0 л/сек.
р.Матица застроено
15,0 л/с р.Струма
30 л/с р.Сива
грамада 10 л/с

8

яз."Студена"

"ВиК"
ООДПерник

Водоснабдителна
група Перник
гр.Перник,

собствен
водосбор,
Владайск
Палакари
йски

1800

р.Струма
водохващане 1

община Перник
общо 55,0 л/сек.
р.Матица застроено
15,0 л/с р.Струма 30 л/с, р.Сива
грамада - 10 л/с

4

Под
язовира
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6. ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ И ВОДНОСТОПАНСКИ БАЛАНС НА ПРИРОДЕН
ПАРК ”ВИТОША”
6.1. ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Водностопанският баланс при климатични промени и засушаване изисква анализ
на различни алтернативи, на различни нива (на ниво рече басейн, ниво водностопанска
система), при краткосрочна и дългосрочна стратегия, с отчитане на различни сценарии:
сценарии за ресурса, вкл. моделирани редици, екстремни условия – засушаване, варианти
на развитие на социално - икономическите системи, различни алтернативни схеми,
различни управленски решения.
При тези условия най-мощният механизъм за оценката на уязвимостта и риска за
водоснабдителните системи и екологичния отток е имитационното моделиране. В
представената методика е приложен имитационния модел SIMYL (разработен в НИМХБАН). Графичната схема се представя чрез система от възли и дъги. Възлите
представляват компонентите на водния ресурс и водопотреблението, а дъгите са свръзките
между възлите – реки, водопроводи, деривации и др.. За да може получената структура да
отразява адекватно реалната система се задават параметри и ограничения на елементите
на схемата. Моделът извършва разпределение на наличния воден ресурс съгласно
приоритетите в Закона за водите.
По този начин се получава информация за наличието на дефицити и излишъци от
вода за всеки един възел във водоснабдителната система (ВС) както и системата от
индекси за недостиг на вода.
СЦЕНАРИИ ЗА РЕСУРСА И ВАРИАНТИ ЗА СХЕМАТА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО:

При водностопанските баланси е анализирано използване на водните ресурси на
Природен парк Витоша при различни варианти.
1. Сценарии за водните ресурси:
- Вариант с дълги хидроложки редици по месеци на естествения отток;
- По задание от Дирекцията на Природен парк Витоша - варианти от 10 сухи
години като аналог на климатични промени, и по-точно сценарии „засушаване”.
- Анализ на климатични промени
2. Варианти за водопотреблението:
- За водоснабдителните групи на населените места: вариант 1 реалистичен
(потребление по данни на ВК и НСИ) и
- Вариант оптимистичен (потребление по норми и 25% загуби в мрежата).
3. Варианти за туристическите водоснабдителни групи:
- Вариант 1 максимален – водопотребление по Наредба №4, при 100%
натовареност на базата за всички хижи, хотели и пр.;
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Вариант 2 – оптимистичен с водопотребление по Наредба №4, при 15%
натовареност на базата;
- Вариант 3 – реалистичен – само работещите туристически обекти, при 15%
натовареност.
4. Варианти на схемите на използване на водите:
- „със” и „без” прехвърляне на води от р.Владайска към р.Боянска чрез
водохващане 2.
- „със” и „без” прехвърляне на води от р.Боянска към WST7 „Алеко”
5. Отчетени са възвратните води, вътрешногодишното разпределение на
водопотреблението, експлоатационните ресурси на подземните води и др.
-

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО НА ВОДНОСТОПАНСКИТE БАЛАНСИ
От десетките сценарии и експерименти тук ще се дадат резултати от няколко от
базовите за системата:
1. Първи базов сценарий на водностопанския баланс на Природен парк
“Витоша“ е най-неблагоприятния - максималният: при дълга редица за
оттока, максимално потребление за населените места и индустрията на гр.
Перник, и при максимален вариант за водопотреблението на всички
туристически водоснабдителни групи и центрове, изчислено по Наредба №4 и
при 100% натовареност на хижите и обектите в Парка. Резултатите показват, че
при този максимален вариант група Радомир и индустрията на Перник /която
освен от яз.Студена взема води и от р.Струма/ са с обезпеченост 100% по
месеци, по обем и по години. Минимални дефицити, които са близо или в
рамките на нормативната обезпеченост възникват при питейното
водоснабдяване на Перник – обезпеченост по обем 99,13%; 94,74% по години и
98,25% по месеци.
Селищата от Витошката група са с по-големи дефицити - Рударци, Драгичево,
Чуйпетльово, Мърчаево и Владая - около 98% по обем и по месеци, но 86-92%
по години, което говори, че често в месеците на маловодие водата не е
достатъчна. Това се дължи на водовземането от течащи води.
Малко по тежко е положението при Кладница и Делта Хил, в случай че
кварталът се разраства.
Недостиг на вода в рамките на 77-99% обезпеченост по обем и 13-94% по
години възниква и при туристическите групи, по същите причини. Найнатоварена е р.Владайска. Недостиг има и при екологичните количества в
периоди на маловодие.
2. Втори базов сценарий е умерено реалистичен: при дългата редица, вариант с
15% натовареност на всички хижи и вариант 3 с намаление на загубите от вода
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при населените места. Резултатите показват, че питейното водоснабдяване,
индустрията на Перник, Радомир, Владая, Мърчаево, Чуйпетльово, Боснек са
обезпечени на 100%. Почти всички туристически водоснабдителни групи също
са обезпечени в рамките на 92,89-100%. С по-големи дефицити, но в рамките на
89%-98% по обем са Рударци, Драгичево, Кладница и Делта Хил. При тях
продължава да се появява недостиг през няколко от месеците на маловодие, но
годишната обезпеченост е в рамките на 85-98%.
3. Трети базов сценарий по същество са група сценарии с вариант
„засушаване“ от 10 сухи години при потребление като при втори базов
сценарий. Тези сценарии са дадени по-долу в раздел 6.2.3.
4. Сценарий и оценка на влиянието на прехвърлянето на води от р.Владайска
към р.Боянска чрез водохващане №2.
По старото разрeшително това водохващане е подавало води в периоди на
аварийно водоснабдяване. В момента то не се стопанисва от „Софийска
вода”АД. Целта на анализа е да се прецени нуждата и ефекта от прехвърляне на
води за целите на Природен парк „Витоша” в случай, че туристически център
„Тинтява” се нуждае от допълнителни количества. Резултатите покзват, че при
прехвърляне на водни количества само за нуждите на туристическия център и
WST6, и при спазване на приоритетите според Закона за водите това не се
отразява отрицателно на останалите потребители и водоснабдителни групи.
Редно e ползване на водохващането за прехвърляне на води при други цели
също да е съобразено с приоритетите на Закона за водите.
5. Сценарий и оценка на влиянието на прехвърлянето на води от р.Боянска
към туристически център „Алеко” и WST7. Това прехвърляне не е
регламентирано чрез издадено разрешително, но такава възможност е
предвидена в схемата за водоснабдяване на Плана за управление на Природен
парк „Витоша”. Резултатите от имитационното моделиране показват, че
прехвърлянето на води е възможно в рамките на допълнително водоснабдяване
на туристическия комплекс и при спазване на приоритетите на закона за водите.
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6.2. МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ В УСЛОВИЯ НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕКСТРЕМНИ ЯВЛЕНИЯ
Според заданието за изготвяне на водния баланс на Природен парк ”Витоша” като аналог
на климатичните промени се изисква анализ на 10 сухи години. В разработения методичен подход
на НИМХ анализът се извършва и при климатични сценарии и при сценарии „засушаване”,
какъвто е 10 сухи години (Маринов, Ив. и кол., 2014; Георгиева, Д., И.Илчева, 2014; Няголов, И. и
кол., 2014).
Според Зелената книга „Адаптиране към климатичните промени в Европа – възможност на
ЕС за действие“ на Европейската комисия 2007г. климатичните промени засягат Европа и
Арктическия регион и вече са измерими. Очаква се температурите да се повишат, валежите и
годишният отток в Южна и Югоизточна Европа да намалеят, а в Северна да се увеличат (River
Basin Management in a Changing climate, 2009). Очаква се изменението на климата да доведе до
промени в сезонността на речния отток и намаление на летния отток, включително в райони,
където годишният ще се увеличи (IPCC,2011).
Актуализацията на Плановете за управление на речни басейни (ПУРБ) и Ръководство №24
(River Basin Management in a Changing climate, 2009) са фокусирани върху интегрирането на
измененията на климата във 2-ри и 3-ти цикъл на планиране, като разширяват обхвата до
наводнения, засушаване и недостиг на вода. Акцент е оценката на вероятното допълнително
въздействие на изменението на климата върху съществуващия антропогенен натиск и използване
на тази информация в проектирането на мерки (особено за предложени мерки с дълъг проектен
живот на действие, каквито са водоснабдителните и водностопанските системи).
6.2.1.

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ

Като предварителен анализ на водните ресурси на България и настъпващи климатични
промени е проведено изследване на оттока и оценка на тенденциите чрез Ман-Кендал тест
(Kendal 1975, Hamed 2008) и сумарни криви на оттока (Маринов, Ив. и кол., 2014).
Тази оценка се извършва за минимум 30 годишен период. Изследването върху

значимостта на изменението на тренда се провежда с помощта на статистическия МанКедал тест. Това е непараметричен тест използван за откриване на значими трендове във
времеви редици и е подходящ за прилагане при хидроложки наблюдения. Тестът се базира
на корелацията между ранговете на членовете от хидроложката редица (фиг.6.2.2).
Чрез Ман-Кедал тест е извършено изследване на тренда на средногодишното водно
количество за регистрирания отток в пунктовете от хидроложкия мониторинг (фиг.6.2.1).
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Фиг.6.2.1 Анализ на тренда с Манн - Кендал тест
При регистрирания отток за 1961-2010г. и при трите ХМС се наблюдава спад в
количеството на речния отток в многогодишен аспект, като при ХМС 51650 той е статистически
значим, а при другите два пункта ХМС 18420 и ХМС 18370 не е толкова значим.
. Изводите зависят от анализа на всички оттокообразуващи фактори и антропогенното
въздействие. Те ще се дадат след водностопанския баланс и анализа в условията на климатични
промени и екстремни явления – засушаване.

Ако разгледаме представените на фиг.6.2.2. сумарните разностни хронологични
графики от вида y   (Qi / Q ср – 1) за регистрирания отток, се вижда че периодът 1961 2010 може да се раздели главно на два периода. Първият период е от 1961 до 1981 и се
характеризира с повишена влажност. Вторият период е от 1981-2010 и се характеризира с
понижена влажност.
Сумарно разностна крива
ХМС № 18420 р.Владайска, гр.София, кв.Княжево
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Фиг.6.2.2. Сумарна крива на регестрирания годишен отток на ХМС № 18420 р. Владайска при
гр. София кв. Княжево
В края на периода се забелязва покачване на оттока, но анализът на ресурсите на България
и сумарните криви от фиг.6.2.3. разкриват негативна тенденция за увеличаване на екстремните
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явления. В рамките на проект (CC-WARE, 2014; Маринов, Ив. и кол., 2014) колектив на

НИМХ извършва анализ на уязимостта на водоснабдяването при климатични промени.
Оценки на ресурсите (Балабанова, Сн., 2014г.) показват, че при сравняване на
ресурсите от повърхностни води за 30 годишни периоди се наблюдава тенденция на
намаляване на ресурса: 1961-1990 - 18455.527 m3х106; 1971-2000 - 16236.532 m3х106 и
1981-2010 - 15567.947 m3х106. През последния период 1981 – 2010 г. се наблюдава
увеличаване на амплитудата на екстремните явления.
( REG ) Сумарно разностни криви на райони за управление на водите 1961 - 2010 г.
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Фиг. 6.2.3. Сумарно разностни криви на районите за управление на водите
(Балабанова, Сн., НИМХ-БАН; CC-WARE, 2014 )

Анализът на валежите за района на Природен парк „Витоша” в Раздел 2 (фиг.2.13)
също е недвусмислен. Резултатите показват, че за последните 115 години градиента на
валежите gradRy за изследвания район забележимо намалява – от 35 mm/100 m за периода
(1896 – 1945 г.), през 31 mm/100 m за периода (1931 – 1985 г.), 29 mm/100 m за периода
(1961 – 1990 г.), 20 mm/100 m за периода (1971 – 2000 г.), до едва 16 mm/100 m за периода
(1981 – 2010 г.) или от 35 mm/100 m за приблизително първата половина на 20-ти век до
към 22 mm/100 m за последните петдесетина години.
Моделирането на водния баланс идентифицира известно намаление на оттока за
1961-2010 г. спрямо базовия период - 1961-1990 г.
Климатичните промени и установените тенденции за Югоизточна Европа и
България са в сила и за района на Природен парк „Витоша”, но в по-малка степен –
фиг.6.2.4. (Александров, В.; НИМХ-БАН, FUTURE Forest; Маринов, Ив., и кол., 2012;
CC_WaterS, 2012). Индексът на де Мартон показва, че най-уязвими ще са равнинните
райони, а планинските ще са засегнати в по-малка степен (Александров, В.; НИМХ-БАН,
FUTURE Forest).
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Но независимо от това, планинските райони не са пощадени от очакваните промени
във валежите, температурите и оттока – фиг. 6.2.5 и 6.2.6. Анализираните климатични
сценарии в разработки като (Балабанова, Сн., 2012; Маринов, Ив., и кол., 2012;
CC_WaterS, 2012) показват едно очаквано намаление на оттока за района на ХМС Перник
в рамките 7% - 15% за периода 2020-2050 г. спрямо базовия 1961-1990 г. Очаква се
покачване на температурите и намаление на валежите. И ако до 2020-2050 г. намалението
на валежите е по-балансирано – с увеличение в някои месеци (фиг.6.2.5.), то за 20702100г. се очаква намалението да е по-осезаемо (Маринов, Ив., и кол., 2012; CC_WaterS,
2012).
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Фиг.6.2.5. Промяна на валежите и температурите. Сценарий 2020-2050г.спрямо 19611990г. (Спиридонов, В., В., Александров, НИМХ-БАН, CC_WaterS, 2012 г.)
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Фиг. 6.2.6. Водни количества към станциите за периода 2020-2050 и разликата в %
спрямо 1961 – 1990 (Балабанова, Сн., и кол., 2012 г.)

Това потвърждава изключителното значение на планинските райони за водните
ресурси на страната. В тази връзка е необходимо на територията на Природен парк
„Витоша” да се приложат мерки за управление на водните ресурси и водоснабдяването,
водните и горски екосистеми в условия на климатични промени и екстремни явления –
наводнения и засушаване.

176

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Решения за
по-добър живот

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша – фаза II”
Договор № 5103020-С-001

6.3. АНАЛИЗ В УСЛОВИЯ НА ЗАСУШАВАНЕ

6.3.1. Анализ на засушаването с моделиране на хидроложки редици
Първо е изследван хидрографа на средногодишните водни количества за представителен
период, за който се разполага с всички данни 1962 – 2000 на речния отток.
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Фиг.6.3.1 Фрагмент от годишен хидрограф на речния отток за р.Владайска при ХМС,
кв.Княжево
Редицата от годишни значения за водните обеми е с Джонсън вероятностно разпределение,
показано на фигура 6.3.2. Изчислени са водните количества с обезпеченостите 75% и 95%.

Вероятност
Р%

Обеми W
м3106

Фиг. 6.3.2 Джонсън вероятностно разпределение на наблюдаваната редица от
годишни значения за водните обеми р.Владайска при ХМС, кв.Княжево
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За средно сухи се приемат тези години, при които водния обем е с обезпеченост по-малка
от 75%, т.е. в случая 10,572 м3106 . За избрания период се наблюдават 10 такива години, показани
по-долу:
Год.
1967/68
1971/72
1982/83
1984/85
1987/88
1988/89
1989/90
1992/93
1993/94
1994/95

Обеми W
м3106
5,653
9,604
9,496
6,611
9,863
8,030
8,190
5,207
4,654
9,973

За много сухи се приемат тези години, при които водния обем е с обезпеченост по-малка от
95%, т.е. в случая 5,988 м3106 . За избрания период се наблюдават 2 такива години, показани подолу:
Год.
1992/93
1993/94

Обеми W
м3106
5,207
4,654

Извършено е генериране на 1000-годишна редица от средномесечни значения на речния
отток чрез математическо моделиране на водните количества Q[m3/s] за р.Владайска при ХМС,
Quantile Plot
кв.Княжево посредством АRМА(1,1)-модел.
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Фиг. 6.3.3 Джонсън вероятностно разпределение
на моделираната редица от годишни
значения за водните обеми р.Владайска при ХМС, кв.Княжево
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Обезпеченост
95%
75%

Обеми W
м3106
6,36814
10,1472

Чрез моделиране на 1000-годишни редици се обогатява информацията за речния отток за
възможни реализации на сухи и средно сухи години. Например:
а) увеличаване на броя реализации - ако при наблюдаваните данни има 10 сухи години и 2
много сухи, то при моделираните получаваме възможност за повече реализации от сухи години –
274 на брой; много сухи години – 54 на брой;
б) увеличаване на броя реализации на периоди от сухи години – ако при наблюдаваните
данни има 1 сух 10-годишен период (1984/85–1993/94) със средногодишен обем 9,535м3106 като
обезпеченостите са съответно F(75%)=11,99 м3106 и F(95%)=10,13 м3106, то при моделираните се
наблюдават повече декади с подобен средногодишен воден обем по декади ( фиг.6.3.4). За 1000
годишна моделирана редица има 100 на брой декади, като обезпеченостите са съответно
F(75%)=12,01 м3106 и F(95%)=11,05 м3106. Моделираните така декади от сухи години дават
много повече сценарии на годишно и месечно разпределение на оттока за изследване на бъдещи
възможности.
водни обеми W, м 3.106

23
20
17
14

75% обезпеченост
95% обезпеченост

11
8
5
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

години

Фиг.6.3.4 Хидрограф на средния по декади воден обем на моделираните редици
оттока за р.Владайска при ХМС, кв.Княжево
в) различно месечно разпределение - ако най-сухите две години имат следното месечно
разпределение през наблюдавания период 1962/63 – 1999/00г. :
месец
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 год. Обем
1992/93 0,308 0,300 0,201 0,189 1,020 1,109 1,262 0,290 0,220 0,059 0,080 0,169
5,207
1993/94 0,231 0,201 0,230 0,210 0,220 1,260 1,192 0,480 0,388 0,062 0,052 0,129
4,654

то моделираните редици ни дават друга реализация на това разпределение, като са запазени
статистиките на наблюдаваните.
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месец
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 год. Обем
Модели- 0,762 0,498 0,257 0,539 0,297 0,324 0,233 0,233 0,573 0,104 0,293 1,323
5,438
рани зн.
W
0,200 0,150 0,096 0,399 1,149 0,757 0,479 0,430 0,439 0,115 0,140 0,110
4,465

г) моделирането дава възможност за анализ на водностопанските баланси при сценарии
засушаване и за прогнозиране

6.3.2. Оценка на засушаването с индекси на засушаване


Стандартизиран индекс на оттока (SRI)
Индексите са широко използван подход при мониторинга на процесите на засушаването.
За оценката на индекса SRI се приема, че се извлича аналитично от извадка с месечни
значения на оттока, всеки член X i j , на която е средноаритметично на фиксиран брой от
предходни месечни наблюдения от отток (2, 5 или 11 месеца).
Ако вероятностното разпределение на месечните водни количества е асиметрично
(Пирсън, Логнормално, Джонсон, Екстремално и др.), то след съответната трансформация, то се
преобразува в извадка от независими нормално разпределени членове със статистически
параметри - средна стойност 0 и стандартно отклонение 1.
След получаването на редица стандартизирани случайно разпределени месечни значения
за оттока, оценката на индекса SRI за даден месец се получава чрез обратната трансформация на
стандартното нормално разпределение на значението за съответния месец,.
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Фиг.6.3.5 Индексът SRI за оттока на р.Струма при Перник, ХМС № 51650
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 Стандартизиран индекс на валежа (SPI)
Изчислен е и стандартизиран индекс на валежа SРI при Перник, за периода 1966– 2005г.
Резултатите са дадени на фиг.6.3.6.
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Фиг.6.3.6 Индексът SРI за регистрирания валеж при Перник, за периода 1966– 2005 г.
Чрез оценката с индексите за засушаване SRI, SРI1 и SРI3 са идентифицирани засушливите
периоди в района. На тази база, за да се оцени влиянието на засушаването върху недостига на вода
и функционирането на водностопанската система е проведен анализ при различни сценарии
“засушаване”.
6.3.3. ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ВОДНОСТАПАНСКИТЕ БАЛАНСИ ПРИ
СЦЕНАРИЙ ЗАСУШАВАНЕ
Резултатите от моделирането с имитационен модел SIMYL засушаване показва нарастване на
недостига на вода и дефицитите в сравнение с дългата хидроложка редица.
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Трети базов сценарий всъщност са група сценарии „засушаване“ от 10 сухи години,
по задание на Дирекцията на Природен парк „Витоша”. Водопотреблението
съответства на втори втори базов сценарий.
При тези сценарии недостигът на вода се задълбочава при необезпечените селища
като Рударци, Драгичево, Кладница, Чуйпетльово. При туристическите обекти, които при
нормални условия бяха обезпечени на 100% сега възникват незначителни дефицити от 97
- 99% обезпеченост по обем. По-голяма част от останалите населени места като Перник,
Радомир, Владая, Мърчаево са обезпечени. Индустрията на гр.Перник е обезпечена ако се
водоснабдява и от р.Струма, освен от яз.Студена.
Екологичните количества за р.Рударщица, р.Матница не са обезпечени в
достатъчна степен като по години обезпечеността спада на места до 10 - 50%.
Екологичният отток на р.Владайска и р.Боянска е гарантиран на
Основната причина е водоснабдяването от течащи води.
Водните ресурси в период на маловодие и дългосречно засушаване не са
достатъчни дори за най- приоритетния потребител – екологичния отток. Често в тези
месеци част от реките и деретата пресъхват, водохващанията също – фиг.6.3.7.

Фиг.6.3.7. Пресъхнало водохващане на р.Рударщица

6.3.4. Мерки за адаптиране и управление при климатични промени и засушаване
 Управление на водите в условия на климатични промени и засушаване
Оценка и анализ на водния баланс с отчитане на климатичните промени и
влиянието им върху водните и горски екосистеми е извършено от експерти на
Изпълнителна агенция за горите, Институт за гората и НИМХ – БАН (Маринов, Ив., и
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кол., 2012; CC_WaterS, 2012; CC-WARE, 2014; Marinov, I. Ts., T. Lubenov. 2007; Nigolov, I.,
et al.2012; Георгиева, Д., И..Илчева, 2014; Velizarova,. Е., et al, 2012 и др.).
Анализът на разпределението на водните ресурси, чрез водностопански системи и
язовири, водностопанските/водни баланси (вкл. на ниво речен басейн и при засушаване)
са средство за идентификация на постоянни дефицити (недостиг на вода) и временни
дефицити.
Според резултатите от анализа се разработват съответни дългосрочни
стратегически мерки или краткосрочни мерки. Препоръките са в съответствие с
изискванията на Европейската комисия. В таблица 6.3.1. са дадени основните етапи за
реализиране на различните планове за управление.
Таблица 6.3.1. Планове за управление при недостиг на вода и засушаване – времеви рамки и
етапи
Планове за управление при недостиг на вода и засушаване и
Програма от краткосрочни и дългосрочни мерки.

НОРМАЛНО
СЪСТОЯНИЕ
Преди
засушаване

ПЕРИОД НА ЗАСУШАВАНЕ
Преду
преж
дение

Тревога

Спешност

НОРМАЛНО
СЪСТОЯНИЕ
След
засушаване

Оценка на уязвимостта на водните ресурси и водоснабдяването
при различни климатични сценарии илисценарии „засушаване”,
П
различно бъдещо потребление на вода
Л
Оценка на риска от дефицити и въздействията на засушаването
А
Стратегически планове и дългосрочни мерки за управление при
Н
дефицити и засушаване /WSDMP/
И
Приложение на стратегическите планове като част от Плановете за
Р
управление на речни басейни (ПУРБ)- River Basin Plans (RBMP)
А
Управление на водностопанските/водоснабдителните системи в
Н
условия на засушаване - дейности
Е
Дефиниране на краткосрочни мерки и планове за управление при
спешност
М П Мониторинг на хидро-метеороложките величини и системи за
О Р ранно предупреждение.
Н И Управление и дефиниране на прагови нива. Система от
И Л индикатори за управление при засушаване. Система за
Т О подпомагане вземането на решения при управление на
О Ж водостопански системи и язовири
Р Е Приложение на плановете за управление на водоснабдителните
И Н системи
Н И Природно бедствие
Г Е Прилагане на планове за управление при извънредни ситуации

Стратегическите планове при засушаване трябва да са включени в Плановете за
управление на речните басейни.
Тактическите планове при засушаване съдържат: дефиниране на индикатори и
техните прагови стойности за определяне на нормални, предупредителни и аварийни
условия по отношение на засушаването за дадена водностопанска система и язовир.
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Плановете при извънредни ситуации на засушаване включват: координация на
действията и краткосрочни мерки за смекчаване на последствията.
Препоръките за мерки и управление в условия на недостиг на вода и засушаване на
територията на Природен парк „Витоша” и прилежащите селища са дадени в раздел
„Изводи и препоръки за управление”.
 Мерки за адаптиране на горските екосистеми към климатични промни и
засушаване
Основните природни фактори, които въздействат неблагоприятно са повишаване на
температурите и намаляване на валежите, влошаване на здравословното състояние,
деградацията на екосистемите. Горски пожари, ветроломи и снеговали, насекоми
вредители също водят до поражения. Неправилното стопанисване може да окаже
кумулативен натиск.
Като резултат от климатичните промени се променят и екологичните условия на
средата, повишава се уязвимостта на горските екосистеми, което може да доведе до
тяхната деградация (Маринов, Ив., и кол., 2012).
Оценката на водния баланс с отчитане на промените в земеползването и горските
екосистеми доказва, че при тези условия намалява хидрологичната и регулираща роля на
горите, намалява инфилтрацията и се увеличава повърхностния склонов отток, увеличава
се риска от ерозия, наводнения и пожари (Маринов, Ив., и кол., 2012; Marinov, I. Ts., T.
Lubenov. 2007; Niаgolov, I., et al.2012 ).
Като мерки за адаптиране към неблагоприятните условия в (Маринов, Ив., и кол., 2012) са
посочени:
- При възникване на пожари: формиране и поддържане на пространствено
хетерогенни и смесени насаждения;
- При намалена продуктивност и устойчивост на насажденията: по-гъвкаво
лесовъдство, стопанисване по биогрупи, поддържане на пространствено
хетерогенни и смесени насаждения и др.;
- При нежелана промяна в състава на насажденията: навременно отглеждане
на насажденията, стопанисване по биогрупи и др.;
- При наводнения: оставяне на по-широки пояси от растителност покрай речните
корита, навременни санитарни сечи, почистване на сухата и паднала маса и др.;
- При нападения от насекоми вредители и гъби патогени: навременни огледни
сечи за подобряване на механичната стабилност, поддържане на
пространствено хетерогенни и смесени насаждения
Мерките за адаптиране на територията на Природен парк „Витоша” трябва да са насочени
към повишаване на водорегулиращата роля на горските и природни системи, към
мониторинг и контрол на разрешителния режим в санотарно-охранителните зони и
резервати и спазване на нормативната уредба. Анализ на ограничителния режим е даден в
раздел 6.5.
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6.4. АНАЛИЗ НА ВИСОКИТЕ ВОДИ И НAВОДНЕНИЯТА

За р.Палакария до хидрометрична станция при с.Рельово по значими високи вълни
са преминали през 1965, 1975, 1976, 1983г. След това следва дълъг период от 16 години
без значителни високи вълни. През последните години по - голяма висока вълна е
преминала през 2010г. Годишните максимални водни количества за периода 1961-2010 г.
са представени на Фиг.6.4.1.
Годишни максимални водни количества
ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
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Фиг.6.4.1. Годишните максимални водни количества за периода 1961-2010 г.
р. Палакария, при Рельово

За р. Владайска до хидрометрична станция при кв. Княжево по значими високи
вълни са преминали през 1966, 1974, 1975, 1976, 1983, 1992. След това следва дълъг
период от 14 години без значителни високи вълни. През 2007 преминава висока вълна на
20 май и река Владайска излиза от коритото си и залива столичния квартал Владая. През
2010 г. интензивни валежи причиниха отново наводнения. На 28.05.2012 резултат на
обилните валежи беше разрушен мостът на р. Владайска в софийското село Владая.
Годишни максимални водни количества
ХМС № 18420 р. Владайска София кв. Княжево
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Фиг.6.4.2. Годишните максимални водни количества за периода 1961-2010 г. р. Владайска, при
Княжево
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Годишните максимални водни количества за 1961-2010 г. са представени на фиг.6.4.2.
Годишни максимални водни количества
ХМС № 51650 р. Струма Перник
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Фиг.6.4.3. Годишните максимални водни количества за периода 1961-2010г р.Струма, при
гр.Перник.

За р. Струма до хидрометрична станция при гр. Перник по значими високи вълни
са преминали през 1963, 1965, 1974, 1976г. Високите вълни на 06-07.06.2007 г и през
декември 2010 предизвикаха наводнения в района на гр. Перник. Годишните максимални
водни количества за периода 1961-2010 г. са представени на фиг.6.4.3.
Високите вълни с малка повторяемост са основните причинители на
опустошителни наводнения, разрушения и щети. Сложното взаимодействие от фактори,
обуславящи максималния отток налага използването на математическата статистика и
теорията на вероятностите при определянето на неговите характеристики.
Изборът на най-подходяща функция на разпределение на вероятностите, описваща
колебанията на оттока в генералната съвкупност е една от най-отговорните задачи.
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Фиг.6.4.4. Функции на разпределение
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Максималният годишен речен отток се описва най-добре с Лог-Пирсън 3параметрична функция на разпределение (фиг.6.4.4).
Наводнения – рискове и мерки
Наводненията представляват значителен риск за човешкото здраве и живот,
икономиката и за околната среда и културното наследство на човечеството. Те са се
случвали и ще продължават да се случват. Човечеството става все по-уязвимо към
природния риск. Въпреки, че наводненията са природен феномен, човешката дейност и
намеса в природните процеси като: изменение на естествените корита на реките, свързано
с урбанизацията; селскостопанските дейности и изсичането на горите, променят
драстично условията в речните басейни. Най-общо наводненията могат да се разделят на
два вида в зависимост от техния генезис: наводнения характерни за пролетния и есенния
влажен сезон в резултат на интензивни валежи и внезапни наводнения в резултат на
особено интензивни валежи с малка продължителност, които понякога могат да бъдат
комбинирани с бързо снеготопене.
Причини за възникване на наводнение могат да бъдат и в резултат на човешката
дейност като обезлесяване, урбанизация, разрушаване на хидротехническа
инфраструктура - язовирни стени, диги.
Стръмните склонове, тесните долини и дерета, голямата гъстота на речната мрежа
са типични за планинските райони на страната в които попада и Природен парк „Витоша”.
Тези характеристики на района са предпоставка за увеличаване скоростта на оттока и за
нарастване на вероятността на възникване на внезапни наводнения. Обикновено
наводнение се случва, когато валежите или снеготопенето надвишават ретензиращата
способност на почвата. Почвите и растителността задържат водата и намаляват скоростта
на оттока като по този начин намаляват риска и отражението от наводнения в населените
места в планинските райони. Глинестите почви дренират по-бавно водата от паднал валеж
и остават овлажнени дълго след валежа. При последващ валеж се получава по-голям
отток. В райони с дълбоки почви, с голяма инфилтрационна способност и стръмни терени,
подповърхностният отток води до бързо нарастване на оттока в реката или дерето. Това
може да се случи и при тънки почви, когато има непропусклив слой като скала или глина
под почвата.
Горските пожари и обезлесяването могат да увеличат заплахата от внезапни
наводнения, защото след такива явления се променя грапавината на повърхността и
свойствата на почвата, което води до увеличаване на обема на оттока и количеството на
наносите във водата.
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Фиг. 6.4.5. Територии в които е имало пожари в периода 2000 - 2013 г.

Снегът под дърветата се топи по-бавно и постепенно, което предпазва от
интензивно снеготопене. Най-голяма заплаха от наводнение има след пожар в иглолистни
гори. В този случай смолите отиват в почвата и тя става хидрофобна за седмици, а в някои
случай и за години след пожара. На фиг.6.4.5 са представени териториите в ПП Витоша
засегнати от пожари след 2000 г.
Корените на растенията и на дърветата задържат почвените частици и не
позволяват на водата да ги отнесе. Изсичането на гори води до ерозия и до увеличаване
на количеството наноси. На фиг.6.4.6 са представени териториите в ПП „Витоша”
засегнати от ерозия.
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Фиг.6.4.6. Територии засегнати от ерозия

Колкото повече са наносите във водата, толкова повече порите на повърхностния
слой почва се запълва и се намалява инфилтрацията. Различните гори имат различна
ретензираща способност, като изследванията показват, че най-голяма е при старите
широколистни гори. Клекът също има голяма роля в задържането на вода и в
предпазването на склоновете от ерозия. Снегът под него също се топи по-бавно. На
фиг.6.4.7. са представени изследваните водосбори и е представено каква част в % са
сечищата от цялата площ на водосбора. С оранжево и червено са представени найзастрашените водосбори.
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Фиг.6.3.7. Горски сечища

В заключение може да се обобщи, че основните причини за възникване на наводнение са:
o Естествени - в резултат на обилни валежи, интензивно снеготопене, климатични
изменения;
o В резултат на човешката дейност - обезлесяване, урбанизация, разрушаване на
хидротехническа инфраструктура;
o Топографската характеристика на района - структура на почвата и насищане,
гъстота на речната мрежа, земно покритие;
o Наличието на горски пожари.
В Природен парк ”Витоша” са налице изброените условия за появата на наводнения,
особено в показаните на фиг.6.4.5 – фиг.6.4.7 уязвими зони. Затова е необходимо да се
взимат превантивни мерки като – укрепване на коритата на реките, контролирано
изсичане на горите само когато се налага за оздравяване на горския фонд, мониторинг на
и наблюдение на режима на изменение на валежите и оттока при новите условия на
климатични промени.
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6.5.

ЗОНИ

ЗА

ОПАЗВАНЕ

НА

ВОДНИТЕ

И

ПРИРОДНИ

РЕСУРСИ

–

ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ
Територията на Природен парк „Витоша” е обхваната от зони със специален
статут: санитарно - охранителни зони, резервати, зони по Натура 2000 и пр.
В съответствие със Закона за водите всички водни обекти се опазват с цел
поддържане на необходимото количество и качество на водите, като за целта се
определят: минимално допустим отток в реките, мерки за опазване на количеството и
качеството на водите, включително и на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, зони за защита на водите, норми за водопотребление и др. (чл. 117).
За опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се
определят санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения. При изготвяне
на проекти за СОЗ се прилагат Закона за водите ДВ.бр.67/1999 г. и Наредба № 3 на
МОСВ, МЗ и МРРБ от 16.10.2000 г. С нея се определят редът и начинът за определяне на
санитарно-охранителните зони, забраните и ограниченията в техните граници.
В тази връзка основна група мерки за гарантиране и опазване на количеството и
качеството на питейните води е актуализиране и поддържане на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и засилване на контрола върху спазването на забраните и
ограниченията в тях от страна на водоснабдителните фирми и контролните органи
(Маринов, Ив., 2014).
По силата на Българското законодателство водоохранните гори са свързани с
управлението на водните ресурси териториално и функционално, те са част от
водосборите на язовирите и събирателните деривации, интегрална част от речните
течения и водоснабдителните системи.
Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса: най-вътрешен I, среден II и
външен пояс III. Най-вътрешният пояс е за строга охрана непосредствено около
водоизточника от човешки дейности. Останалите два пояса са за охрана на водоизточника
от замърсяване (с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно
сорбируеми вещества), от дейности, водещи до намаляване на водните ресурси, както и
от други дейности, водещи до влошаване качествата на водата.
В пояс I категорично се забранява:
• достъп на външни лица и добитък
• строителни и други работи, които не са свързани с експлоатацията на обекта
• замърсяване на района.
В пояса се разрешава:
• влизането само на лица, свързани с експлоатацията и контрола на обекта
• дейности свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни
горско стопански мероприятия.
Пояс I от СОЗ се огражда с ограда и се сигнализира с предупредителни табели.
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В съответствие и Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/2001 г. в
рамките на СОЗ – Пояси ІІ и ІІІ се въвеждат следните забрани (З) и ограничения (О) или
ограничения при доказана необходимост (ОДН) – таблица № 6.5.1.
Таблица 6.5.1. Забрани (З) и ограничения (О) на дейности в пояси ІІ и ІІІ на СОЗ
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Видове дейности
Добив на подземни богатства
Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с
изключение на реконструкция и модернизация на основните
водоснабдителни съоръжения
Използване терена за нови или съществуващи гробища занови
погребения
Създаване на нови и разширяване съществуващи селищни
територии за постоянно и сезонно ползване без изградени
канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на
техническите изисквания
Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система
Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или
токсични вещества
Прокарване пътища и магистрали
Изграждане сервизи, автомивки и паркинги
Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до
повиша ване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата
Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества
Животновъдни ферми (без свинекомплекси)
Свинекомплекси
Лични животновъдни стопанства
Наторяване с течен оборски тор
Наторяване с оборски тор и/или компост
Наторяване с неорганични торове
Използване препарати за растителна защита
Изграждане силажни ями
Напояване и наторяване с отпадъчни води
Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и
пестициди
Промишлено риборазвъждане
Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене
Къмпинги и ваканционни лагери
Почивни станции и други подобни
Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч
Пране с химически препарати и/или избелващи средства

Пояс ІІ
О

Пояс ІІІ
О

О

-

З

ОДН

З

ОДН

ОДН

-

З

З

О
З

ОДН
ОДН

З

ОДН

З
З
З
ОДН
З
О
О
О
О
О

З
О
З
ОДН
ОДН
ОДН
ОДН

З

З

О
З
З
З
О
З

О
ОДН
ОДН
ОДН
З

Съгласно информация получена от БД”Дунавски район” (предадена в електронен
вид към Приложения) на територията на Природен парк „Витоша” има:
1.
Речни водохващания с влезли в сила заповеди за учредяване на СОЗ са:
СОЗ 50/22.03.2004г. – „Бистрица”
СОЗ 51/22.03.2004г. – „Бистрица - сборна”
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2.
Речни водохващания в процедура по определяне на СОЗ са: „Владая”;
„Каменно здание”; „Кюнеца”.
3.
Речно водохващане „Железница” в момента е изоставено и не се
стопанисва.
Предадените в Приложения снимки по р.Железнишка потвърждават това.

Фиг.6.5.1 СОЗ на Владайска, Боянска и Кюнеца – в процес на учредяване

Характерно за основните водохващания на Природен парк „Витоша” е, че
територията на СОЗ се застъпва с други защитени територии. Така например над 80% от
водосборната област на водохващанията на р.Владайска попадат в резерват "Торфено
бранище".
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Данните от БД ”Дунавски район” от мониторинга на качество на водите по
мониторинговите пунктове в Природен парк „Витоша” са дадени също в Приложенията.
Анализите са от „ Софийска Вода”АД. Качество на водите е в нужната категория.
Информация за СОЗ е получена от БД”Западнобеломорски район” и МОСВ за
водосбора на яз.Студена.
Съгласно Заповед РД 630/10.08.2012г. са учредени санитарно-охранителни
поясите I, II и III към яз.Студена. Санитарно-охранителната зона, вкл. III пояс
обхващат целият водосбор на язовира (Приложение). Части от трите СОЗ пояса попадат в
границите на Природен парк „Витоша” при което следва да се спазват изискванията на
Закона за защитените територии, Плана за управление на Природен парк „Витоша” и
Наредба №3/16.10.2000г.

Фиг.6.5.2. Част от СОЗ на яз.”Студена”, регламентирана със Заповед РД 630/10.08.2012г

Контролът по експлоатацията на СОЗ се осъществява от Министерството на
околната среда и водите, Басейновите дирекции, за спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в рамките на СОЗ - от органите на Министерството на здравеопазването.
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Горските площи в пояси II и III се прекатегоризират в гори със специално
предназначение и се използват по специални лесоустройствени проекти.
Съгласно Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите, мрежата за мониторинг на
повърхностните води се създава от Басейновите дирекции (БД) в съответствие с
изискванията на чл. 169 и 169а от Закона за водите. В наредбата се определят
изискванията към мониторинга на водите и на зоните на защита на водите. Мониторинг се
осъществява и от РИОСВ, „Софийска вода”АД и ВиК”Перник”.
Следва да се прилагат още разпоредбите на Закон за горите (ЗГ)/2011 г.,
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода
2013 - 2020 г. и редица наредби.
Опазването на водните и природни ресурси като количество и качество изисква да
се спазва разрешителния режим, но следва да се приложат и добри практики за
стопанисване при хидро-климатични екстремни условия.
В това отношение вече има натрупан много опит в стопанисването на територии по
Натура 2000 и др. Добре е да се проучат и добрите практики за интегрирано управление на
водните и горски екосистеми. Цялостен анализ на законите и наредби за стопанисване на
водностопанските системи, съвместно с водните и горски екосистеми е извършен от
експерти на Изпълнителната агенция за горите (ИАГ), Институт за гората и НИМХ - БАН
(Влияние на климатичните промени върху водоснабдяването, CC_WaterS, 2012;
Смекчаване на уязвимостта на водните ресурси при климатични промени, CC-WARE,
2014; Маринов, Ив. и кол., 2012). Дадени са препоръки за добри практики, разработени са
Каталози от мерки за управление на водите и за стопанисване на водоохранните гори в
условия на климатични промени. Анализирани са възможностите за опазване на горната
граница на гората. Представяне на проекта е извършено от експерти на ИАГ пред
Дирекцията на Природен парк „Витоша”.
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ОБОБЩЕНИЯ
В настоящия Отчет са дадени резултати от изпълнение на задача „Изготвяне на
воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”, по проект № 5103020-11654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша - фаза II” финансиран с Договор № 5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
Националният институт по метеорология и хидрология и Геологически институт на
БАН изпълниха и предадоха в срок разработката в три етапа:
Първи етап: Представяне на резултати от обработката и анализа на климатичните,
хидроложки и хидрогеоложки данни за периода 1961 – 2012 г., краен срок за изпълнение
на първи етап – 30.09.2013 г.
Втори етап: Изготвяне и представяне на доклад за водния баланс за територията на
ПП „Витоша”, краен срок за изпълнение на втори етап – 30.06.2014 г.; очакван резултат –
доклад за водния баланс за територията на ПП „Витоша”.
Трети етап: Изработване на ГИС база данни на всички елементи, свързани с водния
баланс на ПП „Витоша“, хидрологичен /водно – стопански/ модел и окончателен доклад с
текстови и графични материали, краен срок за изпълнение на трети етап – 30.09.2014 г.
Извършените от експертите изследвания са в изпълнение на изискванията в
съответните етапи и на поставените в Техническата спецификация 12 задачи, както и
допълнителни анализи и дейности за постигане на изискваните резултати.
Разработката включва:
В раздел 1 е дадено общо описание и физикогеографска характеристика на парк
Витоша.
В Раздел 2 са анализирани факторите за формиране на местния климат. Извършена
е оценка на елементите на климата: слънчево греене, слънчева радиация, обледяване и
снежна покривка , вятър, облачност, температура на въздуха, валежи. Извършен е анализ и
оценка на промяната на факторите при различни периоди за изява на тенденциите.
В Раздел 3 е извършена оценка и характеризиране на оттока и водните ресурси.
Уточнена, описана и характеризирана е речната мрежа на ПП”Витоша”, разработен е
ГИС. Оценен е хидроложкия режим. Анализирани са различни времеви периоди.
Разработен и описан е модел за водния баланс. Моделиран е водният баланс на
територията на Парк Витоша за периода 1961-1990 г и 1961-2010. В резултат от
моделирането е извършена оценка на естествените водни ресурси на ПП”Витоша”.
Разработен е ГИС.
Разработени са характеристики на естествения отток и е анализирана хидроложката
изученост на Парка.
В Раздел 4 е извършена оценка на подземните водни ресурси. Характеризирана е
хидрогеоложка изученост на територията на Парк Витоша. Дадена е методика и е
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разработена хидрогеоложката карта на района., извършена е хидрогеоложка
характеристика.
Оценено е състоянието по отношение на експлоатация на подземни води и оценка
на състоянието по съществуващите данни от режимни наблюдения. Ревизирани са картите
на естествени и експлоатационни ресурси.
Извършен е избор на подходящ модел и е оценена ролята на подземните води при
баланса на речния отток. Разработени са: базисна хидрогеоложка карта на ПП Витоша,
карта на типовете подземни води, карта на коефициента на подземно подхранване на
реките на територията на ПП”Витоша” и др. Разработен е ГИС.
В Раздел 5 е анализирано използването на водните ресурси за целите на водно
стопанския баланс на територията на ПП”Витоша”. Разработен е методичен подход и
схема на използване на водите на ПП”Витоша”.
При това е отчетена спецификата на района. Разработен е подход за идентификация
и оценка на туристическите водоснабдителни групи и обекти и описание на схемата в
среда на ГИС. Идентифицирани са основните обекти и водопотребители на територията
на ПП „Витоша” – хижи, хотели и др. В съответствие с нормативната база са оценени
нормите и водопотреблението. Отчетена е степента на натовареност и сезонността, които
са отразят в разработения модел за и регистри. Разработеното е база, която е ползвана при
изчислителната схема и моделирането на водностопанския баланс на ПП“Витоша” в
третия етап.
Извършена е оценка на водопотреблението за туристическите обекти и групи.
Анализирани са демографското, икономическото развитие и водопотреблението на
населените места в района на ПП”Витоша”. Разработен е ГИС за описание на
водностопанската система, водоизточниците и водоснабдителните групи.
Представена е Методика за оценка на минимално допустимия отток и са
извършени моделни изследвания при актуална хидроложка информация.
В Раздел 6 въз основа на схемата на използване на водите е разработен
имитационен модел на водностопанската система на Природен парк „Витоша”.
Извършено е имитационно моделиране на водностопанския баланс на ПП”Витоша”, вкл.
моделиране и анализ в условия на климатични промени и екстремни явления.
Извършена е оценка и анализ в условия на засушаване, което включва: анализ на
засушаването с моделиране на хидроложки редици, оценка на засушаването с индекси на
засушаване и анализ при климатични сценарии. Извършено е имитационно моделиране на
водностопанските баланси при сценарии засушаване.
Разработена е оценка на високите води. В среда на ГИС са анализирани зоните в
риск с отчитане природните и антропогенните фактори.
Разработени и предадени на електронен носител са ГИС база данни, Регистри.
Предоставени на Дирекцията на ПП”Витоша” са схеми и данни получени по
официален път от БД”Дунавски район”, БД”Западнобеломорски район”, „Софийска вода”
и др.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Водните ресурси са под нарастващ натиск от промяната на климата и
земеползването. Рeзултатите от глобалните и регионални климатични модели
потвърждават, че тези тенденции ще продължат, влияейки върху водните ресурси и
водопотреблението. В редица региони на Южна Европа и Средиземноморието се
наблюдава недостиг на вода дори за приоритетни потребители като питейното
водоснабдяване и нуждите на околната среда.
Процесът на планиране, в този контекст трябва да бъде най-мощния механизъм за
постигане на баланс между наличните водни ресурси и нуждите от вода, и за управление
на риска от наводнения и засушаване.
Резултати от изследвания на НИМХ показват, че планинските райони са засегнати
в по-малка степен от влиянието на климатичните промени и екстремните явления –
наводнения и засушаване, но въпреки това и те не са пощадени. В района на Природен
парк „Витоша” са установени някои негативни тенденции, които следва да се имат
предвид при неговото управление:
- Резултатите показват, че за последните 115 години градиента на валежите grad
Ry за изследвания район забележимо намалява – от 35 mm/100 m за периода
(1896 – 1945 г.), през 31 mm/100 m за периода (1931 – 1985 г.), 29 mm/100 m за
периода (1961 – 1990 г.), 20 mm/100 m за периода (1971 – 2000 г.), до едва 16
mm/100 m за периода (1981 – 2010 г.) или от 35 mm/100 m за приблизително
първата половина на 20-ти век до към 22 mm/100 m за последните петдесет
години.
- Сравнението на абсолютните максимуми и минимуми за периодите (1961 –
2010 г.) и (1961 – 1990 г.) показва, че докато абсолютните минимуми са
практически същите, абсолютните максимуми са станали по-високи през
последните 20 години или казано накратко – практически няма промяна на
„рекордите” в минимумите, за разлика от тези в максимумите.
- При регистрирания отток за 1961-2010 г. се наблюдава спад в количеството на
речния отток и негативен тренд, като при ХМС 51650 Перник той е
статистически значим, а при другите два пункта ХМС 18420 и 18370 не е.
- Моделирането на водния баланс показа намаление на оттока за 1961-2010
спрямо базовия 1961-1990.
- Климатичните промени и установените тенденции за Югоизточна Европа и
България са в сила и за района на Природен парк „Витоша”, но в по-малка
степен. Анализираните климатични сценарии показват едно очаквано
намаление на оттока за района на ХМС Перник в рамките 7% - 15% за периода
2020-2050 спрямо базовия 1961-1990.
- Установени общи тенденции: Средната температура на въздуха през зимата
показва положителна тенденция – зимата в течение на втората половина от
миналото столетие е определено по-мека, в сравнение с първата половина на
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20-то столетие. Последните години на 20-то столетие са били години с найвисоки минимални температури на въздуха. Колебанията на валежите показват
тенденция към спадане в края на миналото столетие. Най-дълги са били
периодите на засушаване през 1940-те години и последните две десетилетия на
20-ти век.
- В последните години се отбелязва значително намаление на височината на
снежната покривка. При сравняване на ресурсите от повърхностни води за
страната за 30 годишни периоди се наблюдава тенденция на намаляване на
ресурса: 1961-1990 г. - 18455.52 m3х106, 1971- 2000 г. - 16236.53 m3х106 и
1981-2010 г. - 15567.94 m3х106. През последния период въпреки намаляване на
ресурса се наблюдава увеличаване на амплитудата на екстремните явления.
Природен парк „Витоша” е вододайна зона. Резерватът „Торфено бранище”, създаден с
цел да бъдат запазени незасегнати от човешката дейност торфища във високопланинския
дял на Витоша в същото време попада изцяло в Софийската вододайна зона.
Той е с близо 790 хектара площ. Дебелината на торфената покривка достига на
места до 2 метра. На територията на „Торфено бранище” се намира зоната на изворите на
реките Владайска, Боянска и Драгалевска.
Проникващите в торфената покривка дъждовни води и водите от стопения сняг се
отцеждат бавно и поддържат съществуването на влажните поляни и мочурища през цялата
година. Постоянен е и дебитът на изворите и реките, които извират от резервата и
осигуряват питейна вода за гр. София. Това е причина и цялата площ на резервата да бъде
включена във вододайната зона на града.
Още през II век римляните довеждат витошки води от Бояна до крепостните стени
на Сердика. През годините водоснабдителните схеми търпят развитие и множество
промени. Витошки води се подават и използват за питейно водоснабдяване на София и
Столична община, Перник, Радомир и населени места. Реките и водоизточниците в
Природен парк ”Витоша” са свързани с множество водохващания, водопроводи,
резервоари и събирателни деривации за прехвърляне на води от едно поречие в друго, с
комплексните водностопански системи на яз.Студена, яз.Искър и яз.Бели Искър.
С богатият си хидроресурсен потенциал Природен парк ”Витоша” надхвърля дори
максималното като теоретична възможност водопотребление на всички обекти на
територията и осигурява достатъчно водни ресурси за обезпечаване на водоснабдяването
на околните селища в рамките на нормативната обезпеченост. Но неравномерното
разпределение на оттока в пространството и времето, липсата на регулиращи обеми води
до недостиг на вода при продължително засушаване и маловодие.
Дори при най-неблагоприятния сценарий, с максимално потребление за населените
места и индустрията на гр. Перник, при максимален вариант за водопотреблението на
всички туристически водоснабдителни групи и при 100% натовареност на хижите и
обектите в Природен парк „Витоша” най-големите потребители са обезпечени.
Резултатите показват, че при този максимален вариант група Радомир и индустрията на
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Перник са с обезпеченост 100%, при условия че индустрията освен от яз.Студена взема
води както е според разрешителните - и от р.Струма.
Минимални дефицити, при които водоснабдяването е обезпечено близо до
нормативната обезпеченост, възникват при питейното водоснабдяване на Перник и
населени места – обезпеченост по обем 99,13%. С по-големи дефицити са квартали
водоснабдявани от водохващания, селищата Рударци, Драгичево, Чуйпетльово, Кладница,
Мърчаево и Владая, като често в месеците на маловодие водата не е достатъчна.
Недостиг на вода възниква и при туристическите групи, по същите причини. Найнатоварена е р.Владайска. Недостиг има и при най-приоритетния потребител екологичните количества в периоди на маловодие. В периоди на засушаване и маловодие
част от реките и деретата пресъхват.
Коефициента на използване на ресурса WEI за района на Перник и яз.Студена е
голям (40-50%), което говори за известна уязвимост на района. Причина за дефицитите е
водоснабдяването от течащи води, множество разпръснати каптирани извори и няколко
карстови извора, в тясно взаимовръзка с валежите. В тази връзка за селищата в района и
туристическите водоснабдителни групи, които се водоснабдяват от течащи води
възникват дефицити в периоди на маловодие.
Анализът при сценарии „засушаване” покачват, че дефицитите се задълбочават в
периоди на продължително засушаване.
Резултатите от сценарий с прехвърляне на води от р.Владайска към р.Боянска в
границите на Природен парк „Витоша”, показват, че при прехвърляне на водни
количества само за нуждите на туристически център „Тинтява” и другите снабдявани от
„Софийска вода” обекти, и при спазване на приоритетите според Закона за водите това
прехвърляне не се отразява отрицателно на останалите потребители и водоснабдителни
групи. Същото се отнася за възможното бъдещо развитие на водоснабдяването, чрез
предвиденото в Плана за управление на Природен парк „Витоша” прехвърляне на води от
р.Боянска към обекти на център „Алеко”.
Подземните водни ресурси също са достатъчни за покриване на предвиденото
потребление при спазване на разрешителния режим. Средногодишният модул на оттока за
Витоша, който има дъждовно-снежно подхранване, достига до 10,0-12,0 l/s/km2, като
минималният е оценен на около 1,0 l/s/km2. Естествените ресурси на Витошкия плутон се
оценяват на около 0,7 m3/s, а прогнозно-експлоатационните – на около 0,3 m3/s. При
съпоставката на данните за общите експлоатационни ресурси (307,8 l/s) с тези за общата
настояща експлоатация (около 45,0 l/s), се вижда, че за момента подземните води на
територията на Природен парк „Витоша” не са застрашени от свръх експлоатация.
Индексът на експлоатация на подземните води WEI е около 15%.
Стойностите на коефициента на подземното подхранване на реките се изменя за
отделни участъци от 0 до 0,95 в зависимост от влиянието на трите основни фактора
приети от приложената методика. С най-високи стойности са участъците със сравнително
заравнен релеф, в обсега на разкритие на карст и в района на разпространение на
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солифлукационните пясъци. С отсъствие на подхранване са зоните на разкритие на здрави
скали, които обикновено са свързани и със стръмен наклон на терен, спомагаш
повърхностното оттичане на падналите валежи.
Определените средно тегловните стойности на коефициентът на подземното
подхранване на реките за сметка на подземните води във водосборите на реките на
територията на парк „Витоша“ дават осреднена стойност за цялата площ 35,79%.
Част от водите от р. Струма (в обсега на долния хоризонт) се пренасочват от
основната речна долина към локален страничен водосбор, чиито води се насочват
директно в язовир Студена и формира основните водни количества на извор Врелото. Помалка част (понираща в горния хоризонт) излиза в изворите при с.Боснек.
Получените стойности за валежното подхранване в обсега на разкритие на
окарстените скали, при наличие на данни за водите на р.Струма при навлизането им в тях,
ще позволи да се направи отделен воден баланс на Боснешкия карстов басейн.
Като цяла същото се отнася и за повърхностните води на територията на Природен
парк „Витоша”. Общото водоотнемане е по-малко дори от разрешения лимит и районът не
е уязвим.
Резултатите показват, че на първо място следва да се намалят загубите от вода и
водностопанската система да се управлява рационално. В условия на засушаване
гарантирани са основно водопотребители от регулирани води като яз.Студена.
Във връзка с посочените обобщения при разработването на актуализации на плана
за управление на ПП „Витоша” е необходимо:
1.Управление съобразно изискванията на водоохранните зони и резерватите
Със защитените санитарно-охранителни зони и резервати се гарантира опазването
на водните ресурси като количество и качество. Контролът по експлоатацията на СОЗ се
осъществява от Министерството на околната среда и водите, РИОСВ и Басейновите
дирекции, за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на СОЗ - от
органите на Министерството на здравеопазването.
Горските площи в СОЗ се категоризират като гори със специално предназначение и
се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти.
Препоръчителен е съвместен анализ на водоохранните гори и управлението на
водните ресурси и водностопанските /водоснабдителни/ системи. Следва да се
усъвършенства законодателството, като се създават повече правно регламентирани
условия за провеждане на превантивна дейност по отношение опазване на водните и
горски ресурси. За целта е необходимо въвеждането на мониторинг и контрол на
дейностите, заложени в нормативните документи.
Необходимо е да се интегрират усилията на различните институции, които имат
отношение към опазване на водните и природни ресурси и към управлението им, вкл.
контрола и опазване на водоохранните и защитените зони.
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Трябва да се синхронизират действията на различните наредби и институции. При
тези условия, за да се улесни управлението на защитени територии като Природен парк
„Витоша” ще е добре да има отделна Наредба за лесовъдските мероприятия в тях.
В тази връзка е необходимо на територията на Природен парк „Витоша” да се
приложат мерки и добри практики за управление на водните ресурси и водоснабдяването,
водните и горски екосистеми в условия на климатични промени и екстремни явления –
наводнения и засушаване.
2.Управление съгласно разрешителния режим и контролен мониторинг
При управлението следва да се спазва разрешителния режим от издадените
разрешителни за водоползване.
Схемата за използване на водите, разработеният ГИС и регистри на
водовземанията и водоползвателите на територията на Природен парк „Витоша” дават
пълно описание за ограниченията залегнали в издадените разрешителни. В тях са дадени
разрешените за водоползване лимити и регламентираните екологични водни количества.
Тази актуална информация следва да залегне при регламентиране на използване на
водните ресурси при актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша”.
В тази връзка следва да се контролира и актуализира водоползването от
туристическите обекти. Изчислените при водностопанския баланс водни количества са
при два варианта – по Наредба № 4 и според нормите в План за управление на Природен
парк „Витоша”. Туристическите хижи, хотели и почивни домове се променят и развиват
динамично. Част от тях престават да функционират, други са в процес на ремонт. Във
всички случаи Дирекцията на Природен парк „Витоша” следва да актуализира,
контролира и регламентира водоползването, съгласно разрешителния режим, в рамките на
съответните туристически водоснабдителни групи, към съответните водохващания и
каптажи.
За оценка на екологичните водни количество на някои основни пунктове на
Природен парк „Витоша” е приложена методика за оценка на водните екосистеми.
Проведените моделни изследвания се основават на актуална хидроложка информация и
може да се имат предвид при управлението. Особено важно е отчитането им в пунктовете
където се предлага по-големи водни количества за опазване на водните екосистеми –
какъвто е р.Владайска при канал Владайски. Във всички случаи следва екологичните
количества да съответстват на зададените в издадените разрешителни.
За опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в
плановете за управление на речните басейни се определят всички водни тела, които се
използват или се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване и
програми за мониторинг на водните.
Съгласно Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите, мрежата за мониторинг на
повърхностните води се създава от Басейновите дирекции (БД) в съответствие с
изискванията на чл. 169 и 169а от ЗВ. В наредбата се определят изискванията към
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мониторинга на водите и на зоните на защита на водите в съответствие с разпоредбите на
Закона за водите (ЗВ).
Категоризация на водите от повърхностни водоизточници, които се използват за
питейно-битово водоснабдяване се извършва от Басейновите дирекции със съдействието
на регионалните органи на санитарния контрол. За всички води, които се подават за
питейно-битови цели има качествени изисквания, които са регламентирани с Наредба №
12 от 18 юни 2002 г.
Водоснабдителните дружества извършват собствен мониторинг в съответствие с
изискванията на Наредба № 5 от 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за
дейността на Националната система за мониторинг на водите (ДВ, бр. 95 от 2000 г.), като
провеждат или възлагат извършването на мониторинга по показателите на приложение
№1 на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от
водоизточниците, които използват.
В тази връзка „Софийска вода”АД и ВК ”Перник” следва да развият своята
инвестиционна програма на територията на Природен парк „Витоша” в посока на
мониторинга и измерването на водовземанията и възвратните води, мониторинг на
качество на водите, поддръжката на санитарно-охранителните зони и обновяване на
инфраструктурата.
Добре е Дирекцията на Природен парк „Витоша” да установи контакти с
отговорните институции и да получава информация от мониторинговата мрежа за
състоянието на водните ресурси за най-натоварените водосбори.
В зоните, където има защитени територии и резервати управлението на СОЗ е в
подчинен режим.
3.Управлението в условия на климатични промени, и екстремни явления - засушаване
и наводнения
Водностопанският баланс при климатични промени и засушаване изисква анализ
на различни алтернативи (планиране на нови водоснабдителни системи и оптимално
управление на съществуващите), на различни нива (на ниво рече басейн, ниво
водностопанска система), при краткосрочна и дългосрочна стратегия, с отчитане на
различни сценарии: сценарии за ресурса, вкл. моделирани редици, екстремни условия –
засушаване, варианти на развитие на социално - икономическите системи, различни
алтернативни схеми, различни управленски решения.
Анализът на разпределението на водните ресурси, чрез водностопански системи и
язовири, водностопанските/водни баланси (вкл. на ниво речен басейн и при засушаване)
са средство за идентификация на постоянни дефицити (недостиг на вода) и временни
дефицити. На тази база, както е дадено в раздел 6 се разработват съответни дългосрочни
стратегически мерки или краткосрочни мерки.
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Опитът на колектива и представените добри практики за интегрираното
управлението на водностопанските системи, водните и горски екосистеми са свързани с
общите тенденции, които са налице и на територията на Природен парк „Витоша”.
За района на Природен парк „Витоша” постоянни малки дефицити се появяват
основно при селищата от т.нар. Витошка група. Основната причина за дефицитите е
водоснабдяването от течащи води. Недостигът на вода намалява при намаляване на
загубите от вода във водопроводната мрежа.
Следва да се има предвид и факта, че според ВК”Перник”, режим във
водоснабдяването има при маловодие през лятото, но и през земните месеци по
технологични причини. При тези обстоятелства като стратегически резерв за района и
развитие на схемата се явява яз.Студена и проектите за алтернативно водоснабдяване на
част от Витошката група.
За района на гр.Перник друга възможност е освобождаване на воден ресурс чрез
намаляване на прехвърляните водни количества към гр.Радомир и населени места. Селата
Владая и Мърчаево са осигурени в по-голяма степен предвид инвестиционната програма
на „Софийска вода” АД, съгласно която с.Владая ще премине към централното
водоснабдяване на гр.София.
Освободените водни количества може да задоволят с.Мърчаево и туристическите
обекти във водосбора на р.Владайска, но без наличието на изравнителни обеми това няма
да е достатъчно за да гарантира напълно водоснабдяването през маловодните месеци и
засушаване.
Предвид нарастване на населението на гр.София и селищата в района на Природен
парк „Витоша” резервните водохващанията за водоснабдяване от р.Янчовска и р.Бистрица
при условия на засушаване трябва да се поддържат за осигуряване на допълнителен
ресурс. Така също резерв може да се окаже отново и водохващането на р.Боянска.
Следва да се вземат предвид резултатите от проекти на Изпълнителната агенция за
горите и най-вече препоръчаните в тях добри практики за стопанисване на водоохранните
гори вкл. в условия на климатични промени.
Мерките за адаптиране трябва да са насочени към повишаване на
водорегулиращата роля на горските и природни системи, към мониторинг и контрол на
разрешителния режим и спазване на нормативната уредба.
Добре е да продължи имитационното моделиране на водностопанския баланс на
територията на Природен парк „Витоша” и да се актуализират резултатите при промяна на
ресурсите, схемите или водопотреблението. Да се разработят и анализират посочените
нови схеми за водоразпределение като програма от мерки при недостиг на вода и
засушаване. Да се разработи Диспечерски график за управление на яз.Студена, като част
от разработваната в НИМХ Система за подпомагане управлението на комплексните
язовири. Получените резултати да бъдат предоставени на Дирекцията на Природен парк
“Витоша” и компетентните институции.
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Добре е да се продължат изследванията на подземните водни ресурси. Получените
стойности за валежното подхранване в обсега на разкритие на окарстените скали, при
наличие на данни за водите на р.Струма при навлизането им в тях, ще позволи да се
направи отделен воден баланс на Боснешкия карстов басейн.
Едни от най-важните задачи е да се възстановят и съхранят резерватите „Торфено
бранище” и “Бистришко бранище”, от който водят началото няколко от най-значимите
реки – р.Владайска, р.Боянска, р.Драгалевска и вододайна зона.
В тази връзка е препоръчителни да се продължат изследванията насочени към
изучаване и опазване на резерват „Торфено бранище”, като се интегрират са
възможностите и резултатите получени от изготвения воден баланс.
Днес на територията на Природен парк „Витоша” липсват естествени планински
езера, но съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до
средата на 19 век. Според някои автори тези естествени витошки езера били пресушени по
времето на османското владичество за нуждите на рудодобива. Местността, на чиято
територия са били разположени две от езера, днес носи името „Сухото езеро“. Предвид
тяхната регулираща роля е добре да се потърсят възможности за възстановяване на
витошките езера.

Фиг.7.1. Екстремни явления на територията на Природен парк „Витоша” – пожари и
поройни валежи

Основните причини за възникване на наводнение са естествени - в резултат на
обилни валежи, интензивно снеготопене, климатични изменения; в резултат на човешката
дейност - обезлесяване, урбанизация, разрушаване на хидротехническа инфраструктура;
топографската характеристика на района - структура на почвата и насищане, гъстота на
речната мрежа, земно покритие; наличието на горски пожари.
В идентифицираните уязвими райони е необходимо да се взимат превантивни
мерки като – укрепване на коритата на реките, контролирано изсичане на горите само
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когато налага за оздравяване на горския фонд, наблюдение на режима на изменение на
речния отток при новите условия на климатични промени.
Разработеният воден и водностопански баланс е първо по рода си цялостно
изследване на водни ресурси на Природен парк „Витоша” и възможностите за тяхното
използване. Получените резултати, разработеният ГИС и регистри ще са в подкрепа при
реализиране на приоритетни дейности и при актуализацията на Плана за управление.
Първият парк на Балканите е богатство, което трябва да се запази за днешните и
бъдещи поколения. Предвид изключителното значение на планинските райони за водните
ресурси на страната, е необходимо на територията на Природен парк „Витоша” да се
приложат мерки за интегрирано управление на водните ресурси и водоснабдяването,
водните и горски екосистеми в условия на климатични промени и екстремни явления –
наводнения и засушаване.
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Представяне на резултатите в ГИС
Всичките данни - векторните и растерните слоеве са представени в следните формати.
Векторни данни
- shp. (shape файлове) векторен формат
- Растерни данни
- grid - растер, мрежа от клетки, които съдържат информация за дадена характеристика (например
надморската височина, дълбочина на водата).
Координатната система - данните са представени в Координатната система WGS 84 проекция UTМ
35N Височинната система е Балтийска височинна система.
Данните са в базата данни

(фиг.1).

Фиг.1. Структура на ГИС базата данни
Имената на отделните слоеве са дадени по-долу:
- В папка

се съдържат следните слоеве:
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границата

на

ПП

Витоша

- земно покритие 2006

язовир Студена
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хидрометрични станции
участвали в хидроложкия анализ

метеорологични
станции участвали в анализите

речна мрежа
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населени места

- В папка
наводнения:

се съдържат следните слоеве, които представят уязвимостта към

територии засегнати от ерозия
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територии в които е имало пожари в
периода 2000 - 2013 г

Горски сечища

В папка

се съдържат следните слоеве, които представят резултати от проекта:
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слой
към
GIS_watersheds_characteristics_sgradi 5

- ГИС
таблица

Характеристики
на подводосборите

ГИС слой
таблица GIS Water_Demand_Settlements 2009

към
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- ГИС слой към
таблица GIS_Water_Management_System

- растерни данни
- големина на клетката 30м.
Създаден е с TOPOGRIDTOOL като е използвана
наличната информация за реки, контури и
топографски точки
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-

геореферирана

-

геореферирана

карта на ВиК

карта на Софийска вода
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- В папка

се съдържат следните слоеве:
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Информацията за тях е дадена в раздел 4.
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

1. Приложения с данни DATA – електронен носител
1.1. Данни от БД”Дунавси район”
1.2. Данни от БД”Западнобеломорски район”
2. Регистри GIS REGISTERS – електронен носител
2.1. В папка GIS_Vitosha water supply са качени в ГИС информация и резултати
2.2. В папка HIJI_demand са таблици за изчисляване на водопотреблението при
различни норми и натоварване
2.3. В папка REGISTERS са таблици и регистри на водоснабдителните групи, които
са база и за ГИС
3. Към схеми SHEMI – електронен носител
3.1. Схеми на водоразпределението
3.2. Схеми на Софийска вода
4. Снимки SNIMKI – електронен носител
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