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Резюме: 

Концепцията за развитие на свободни стилове ски – ски туризъм, извънпистови ски 

и фриистайл ски на територията на природен парк „Витоша” описва виждането на 

Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) за развитието на 

свободните дисциплини ски (извънпистови ски и фриистайл ски) на територията на ПП 

„Витоша”.  Разгледано е историческото развитие и моментното състояние на 

извънпистовите ски на Витоша.  Описани са основните принципи при практикуване на 

свободните дисциплини ски, популярните маршрути и обекти и лавиноопасните места в 

планината. Предложена е категоризация на трасетата и маршрути. Детайлно е описано 

виждането на БАССЕС по отношение на мерки и дейности, които може да развият и 

популяризират извънпистовите ски и да повишат сигурността на практикуващите зимни 

спортове на Витоша.  

В приложения са представени карти на маршрути за ски туризъм, фриирайд 

маршрути, лавиноопасни места и примери за фриистйал конструкции и уреди. Те са 

придружени с файлове във формат за Географски информационни системи (ГИС).  

При изготвянето на концепцията работи екип от БАССЕС с ръководители д-р инж. 

Момчил Панайотов за маршрути за ски туризъм, фриирайд маршрути и опасности в 

зимната планина и инж. Арх. Александър Карадинков за развитие на фриистайл зони.  
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Увод 
 

Ски спортът е една от най-предпочитаните форми за активен отдих, туризъм и посещение 

на планините през зимните месеци. Наред с основните алпийски ски дисциплини, които се 

практикуват в рамките на ски курортите, изключително популярни в световен мащаб са и така 

наречените „свободни ски”. Те включват разнообразни стилове на каране и използване на ски, 

като обединяващото между тях е липсата на необходимост от стандартно, гладко обработени ски 

писти.  

Увеличаваща се урбанизация след втората половина на 20ти век подтиква все повече хора 

да търсят възможности за директен контакт с непроменена природна среда и спортуване в 

максимално спокойна обстановка в свободното си време. Ските дават възможност за ефективно 

придвижване в зимната планинска обстановка. Чрез тях се осъществяват туристически преходи 

при наличие на дълбок сняг, които при алтернативно пешеходно движение биха били 

изключително трудни. Благодарение на туринг ските се осигурява подход към зимни катерачни 

обекти и не на последно място – дава се възможност за носещо удоволствие спускане по 

необработени терени. По тази причина те са предпочитано средство за зимен туризъм в 

планините от хората, които имат необходимите умения. Всичко това, наред с наличните 

дългогодишни традиции е и сред причините за нарастващата популярност на свободните ски в 

световен мащаб.  

Витоша е сравнително малка планина за мащабите на България. Въпреки това поради 

непосредствената й близост до столицата тя е популярна зона за практикуване на ски туризъм и 

свободни ски спускания. Традициите датират от 20-те години на 20ти век. През последните 10-15 

години се наблюдават тенденции за непрекъснато увеличаване на интереса към свободните ски 

сред посетителите на Витоша. Независимо от това официалните документи за управление на 

територията на Природен парк „Витоша” не отразяват в необходимата степен реалностите, 

тенденциите и възможностите за извънпистови ски в планината.  

Основни цели на настоящата концепция са да систематизира наличната информация за 

възможностите за свободни ски на Витоша, да предложи мерки за развитие на маршрути за ски 

туризъм, спускания и зони за фристайл ски. Разглеждат се механизми и дейности за  повишаване 

безопасността на свободните скиори и сноубордисти. Концепцията очертава и основните пътища 

за устойчиво използване на ресурсите на Витоша за свободни ски при максимално съобразяване с 

природните дадености и стремеж за опазване на ценните екосистеми на планината. Стремеж на 

авторите е да систематизират наличната информация и очертаят необходими мерки и действия в 

максимално практичен вид, което да позволи лесното им използване за практически дейности и 

при изготвянето на следващия план за управление на ПП „Витоша”.  Държим да подчертаем, че 

настоящата концепция не разглежда така наречените „северни ски дисциплини” (ски бягане, ски 

скокове от високи шанци), както и набиращите популярност зимни спортове с използване на 

комбинация от крила и ски оборудване (спийдрайд ски, кайт ски и т.н.). 



1. Обща част 

1.1.Видове свободни стилове ски, практикувани на територията на ПП 

„Витоша” 
 

Поради наличието на много наименования и термини, свързани с най-общото название 

„свободни ски” посочваме по-детайлно описание и определение на отделните понятия: 

• Фриирайд 

Под фриирайд се разбира каране на ски (сноуборд) извън трасетата на маркираните писти. 

Обикновено се има предвид самото спускане. Придвижването до началото на спускането 

се разбира от много от скиорите и сноубордистите като „подход”. Често със същото 

значение се употребяват „извънпистови ски (сноуборд)”, „свободни ски”, „свободно 

каране” (което е буквален превод на freeride от Английски език). В миналото със същото 

значение е употребяван термина „екстремни ски”. Днешното разбиране за екстремните 

ски (сноуборд) е практикуването им при стръмни терени, които изискват много добра 

подготовка и умения от каращият човек, докато при „фриирайд” карането,  терените за 

спускане са сравнително лесни. Разбира се подобно разделение изцяло зависи от 

уменията на каращия човек. За много от по-напредналите скиори (сноубордисти) голяма 

част от терените, които начинаещите фриирайдъри биха класифицирали като  

„екстремни”, са сравнително лесни и съответно те ги класифицират като „фриирайд 

терени”.   

 

• Ски туризъм (ски алпинизъм) 

Под „ски туризъм” се разбира придвижването със ски по заснежен терен. Много често то 

включва и спускане извън трасе на маркирана писта, което само по себе си влиза и в 

понятието „фриирайд”. Като състезателна дисциплина се развива и „ски алпинизъм”. При 

него придвижването се извършва с повишено темпо поради наличието на състезателен 

елемент, често се включва и преминаване през технически по-сложни пасажи, които 

включват елемнти на катерене, поради което се нарича и „ски алпинизъм”. В миналото 

част от състезателните прояви е била и демонстриране на определени спасителни и други 

техники, които са били считани като необходими умения за зимните туристи и алпинисти. 

През последните години състезателните елементи са свързани предимно с преминаване 

на разстояние по определен маршрут за най-кратко време.  

Състезателните мероприятия по ски алпинизъм се организират под общото ръководство 

на БФКА. Те имат дългогодишна традиция в България, включително и на Витоша. 

Например състезанието за купа „Бояна” се провежда от над 25 години. През последното 

десетилетие е налице развитие на отделни поддисциплини в тези състезания, като 

индивидуално или отборно състезаване, скоростни дисциплини, състезаване в нощна 

обстановка.  

 

 



• Фриистайл 

Фриистайл ски (буквален превод от английски „свободен стил”) е обобщено понятие за 

каране на ски с изпълнение на различни „трикове”, често включващи акробатични 

елементи. При изпълнение на фриистайл триковете обикновено се  използват специално 

изградени съоръжения като скокове, тръби, парапети, отвеси, стени, басейни и други 

елементи. Фриистайл ските могат да се практикуват и по всякакви други терени, 

обработени и необработени писти чрез използване на с естествения терен, снежни 

навявки и козирки, дървета и дънери, реки и езера, както и стълби, парапети, рампи, 

сгради и пътища. Като цяло няма ограничения за елементите, които се използват за 

фристайл ски и това до голяма степен зависи от въображението и уменията на фриистайл 

скиора.  В това отношение съвременната култура на фриистайл ските е сходна със 

скейтборда и кънките в градска среда.  На Витоша  фриистайл ските и сноуборда се 

появява благодарение на наличието на подходящи терени и релефи, които биват 

подходящо използвани за скокове от опитни скиори. В течение на годините се обособяват 

някои зони, които се използват почти ежедневно през зимния сезон за фриистайл. Поради 

липса на изградени уреди в рамките на ски курортната зона (фриистайл парк) се налага се 

фриистайл скиорите (сноубордистите) сами да си изграждат скоковете или други 

съоръжения с използване на подръчни средства. Това е хракатерна черта на фриистайла 

на Витоша и може удачно да се използва за създаване на по-близък контакт на младото 

поколение скиори и сноубордисти с природната среда в планината. В това отношение 

трябва да се подчертае, че фриистайл ските набират все по-голяма популярност в България 

и света, все по-често се организират големи спортни прояви и състезания, които будят 

значителен  интерес. Ски халфпайп и ски слоупстайл вече са олимпийска дисциплина и са 

един от най-бързо развиващите се спортове.  

 

1.2. История и моментно състояние на извънпистовите ски, фриистайл 

дисциплините и ски туризма на територията на ПП “Витоша” 
 

Извънпистовите ски на Витоша не са новост. Като форма за придвижване в зимната 

планина ските се използват от 20-те години на 20ти век, когато български възпитаници на 

западноевропейски университети ги пренасят в България. В този период ски писти не са 

съществували и на практика всяко излизане в планината със ски е било комбинация от ски 

туризъм (алпинизъм) и свободно спускане. Откъсъчни сведения за походи със ски и спускания по 

терени, които могат да се класифицират като терени за фриирайд и дори екстремни ски можем да 

намерим в българската туристическа литература и периодика от първата половина на 20ти век. 

Пример е книгата на Никола Миронски „Белите планини”, списание „Български туристи” и др. 

Своеобразен „тласък” в развитието на ските на Витоша е построяването на заслон Алеко 

(днешната хижа Алеко) през 1924 г. В следващите години скиори софиянци са се изкачвали до 

заслон Алеко, нощували са там, а на следващия ден са предприемали изкачвания и спускания на 

склонът над хижа Алеко (така наречената „Стена”) или само на последната стръмна част  от него. 

На това място те дори са отъпквали със ските малки „писти”  и са организирали състезания 

помежду си. При добро време в неделния ден са се изкачвали до вр. Черни връх и от там са 

предприемали спускане най-често до Княжево.   



 

Скиори на вр. Черни връх, м. март 1933 г., снимка архив ДНП „Витоша” 

След изграждането на първите ски лифтовете в района на „Стената” (ски лифт „Алеко-

Стената” известен като „Заека” (1952 г.) и ски лифт „Романски”, 1968 г.), кабинковия лифт над 

Княжево (1962 г.) и седалковия лифт от Драгалевци до Бай Кръстьо (1958 г.) и от Бай Кръстьо до 

Голи връх (1968 г.) ски спорта на Витоша започва да набира все повече популярност и през 70-те и 

80-те години на 20ти век всеки уикенд хиляди столичани карат ски по склоновете около хижа 

Алеко. Редица клубове подготвят състезатели и редовно се организират ски състезания. По 

правило те се провеждат на отъпкани (обработени) ски писти. Условията в района на хижа Алеко 

обаче са изключително специфични. Голяма част от терена е труден за обработване дори от 

съвременните много мощни снегоотъпкващи машини. Ветровете са почти постоянни, което 

предизвиква честа и бърза промяна на условията за ски от навяване на нов сняг, отвяване на снега 

от скални тераси (на „Стената” те са няколко по преките линии успоредни на трасетата на ски 

влековете), промяна на структурата на стария сняг и т.н. По тази причина дори когато са 

„обработвани”, само част от склоновете над хижа Алеко са представлявали ски писти 

съответстващи на общото разбиране на повечето скиори. През  по-голямата част от времето 

повечето терени са били необработени и в естествено състояние. Това е предпоставка скиорите на 

Витоша винаги да са карали частично и по необработени терени (днешния фриирайд). Особено 



склоновете около ски влек „Платото” (известен сред скиорите и като „Боби”), между него и ски 

влек „Алеко” (известен като „Спас”), склоновете източно от трасето на ски влек „Заека”, 

склоновете източно от ски лифт „Романски” са терени, по които скиорите трупат опит в каране 

извън обработени ски писти. Успоредно с развиването на ски зоните над х. Алеко и над Златните 

мостове се обособяват и трасета, по които скиорите да могат да се спускат към изходните 

транспортни пунктове в по-ниските части на планината. Това са така наречените „ски пътища”. 

Такива са изградени източно от трасето на седалковия лифт „Бай Кръстьо-Голи връх” и от ски 

писта „Конярника” към м. Златните мостове. Ски пътя на Бай Кръстьо след пресичането на шосето 

за х. Алеко се съединява с пешеходната алея от Драгалевския манастир за Бай Кръстьо. По 

същество ски пътищата са осигурявали по-лесно ски спускане по популярните маршрути от Черни 

връх до Бояна и от Черни връх до Драгалевци. В последните 20-на години ски пътищата се 

използват все по-рядко поради пълното им занемаряване. Множеството паднали изсъхнали 

дървета и новоизрасли фиданки правят спускането със ски и сноуборд трудно и опасно. По тази 

причина скиорите и сноубордистите ги избягват. Това не е положителна тенденция, тъй като 

предизвиква спускане по други терени в съседство – гори, трасета на лифтове, туристически 

пътеки, което е предпоставка за инциденти и конфликти.  

В края на 80-те години на 20ти век сред опитни скиори, част от които са и алпинисти 

възниква идеята за спускане и на по-стръмни и трудни склонове, които подобно на маршрутите за 

скално катерене и алпинизъм да могат да бъдат класифицирани и оценени чрез степен на 

трудност по определена скала. На практика в този момент такава тенденция е вече много 

популярна в алпийските страни, където от 60-те години се осъществяват екстремни ски спускания, 

те се описват и категоризират, дискутират сред планинарската общност и т.н. Един от основните 

пионери на екстремните ски на Витоша е Петър Гевренов, който описва спусканията си по улеите 

по източния склон на вр. Голям резен и по склоновете между вр. Голям резен и Малък резен, 

изготвя скица, предлага наименования. Сведения за тези спускания са налични от няколко 

публикации в българската туристическа периодика и от спомени на Петър Гевренов.  

В повече подробности те могат да бъдат проследени от уеб страници в уеб сайтовете 

befsa.com (http://befsa.com/?q=node/view/13493 ) и climbingguide.bg 

(http://climbingguidebg.com/index.php?module=News&func=display&sid=3829 ). 

 Трябва да се отбележи, че Петър Гевренов не е единствения, който осъществява подобни 

спускания на Витоша. При повечето спускания той е придружаван от Георги Попов, Андрей Зайков, 

Румен Кацаров и др. През втората половина на 90-те години на 20ти век повечето от тези спускания 

стават обичайна практика за по-напреднали млади софийски скиори, които използват ски 

лифтовете „Романски” и Академика (Горно лале) за подход към улеите на вр. Голям резен и 

склоновете около трасето на ски писта „Горно лале”. В края на 90-те години извънпистовите ски 

стават още по-популярни в световен мащаб и в България. Основават се редица организации, които 

се занимават с популяризирането им. В България е основана Българска асоциация по ски 

свободен и екстремен стил (БАССЕС, 1998 г.), като нейното ядро са скиори, които са натрупали 

своя опит по склоновете на Витоша. По тази причина и първите мероприятия за популяризиране 

на свободните дисциплини ски се провеждат на Витоша – демонстрации на скокове (big jump) до 

хижа Алеко (20 март 1999 г.) и първото в България състезание по екстремни ски  (26-27 февруари 

2000 г.) по склоновете на вр. Голям резен.  

В настоящия момент състоянието на извънпистовите ски и фриистайл ските на Витоша е 

доста особено. Спирането на по-голямата част от лифтовите съоръжения над х. Алеко през 2012 г. 

http://befsa.com/?q=node/view/13493
http://climbingguidebg.com/index.php?module=News&func=display&sid=3829


на практика затрудни изключително достъпа на скиорите и сноубордистите до склоновете над х. 

Алеко. Същевременно това бе и причина много от тях да се снабдят със ски екипировка, която 

позволява лесно изкачване със ски (екипировка за ски туризъм, т.нар. ски автомати  „панти”) и в 

последствие спускане. Това, заедно с цялостното нарастване на популярността на придвижването 

със ски в световен и национален мащаб доведе до повишаване на интереса към Витоша като 

локация за ски туризъм, по-дълги ски походи и спускания със ски.  

Същевременно в планината не са налични подходящо маркирани маршрути, част от 

старите трасета за спускане към по-ниските части на планината са в изключително лошо 

състояние поради много паднали дървета, почти напълно липсват информационни и 

предупредителни табели. Това създава предпоставки за инциденти и негативни настроения към 

управлението на територията на ПП „Витоша”. Преодоляването на тези неблагоприятни 

тенденции до голяма степен зависи от активни действия от страна на ръководството на ПП 

„Витоша” и сътрудничество с общността на свободните скиори. Уверени сме, че подобни мерки 

ще имат дългосрочни положителни ефекти както за популяризирането на Витоша като 

дестинация за туризъм и спорт сред младите поколения, така и за формиране на положителни 

нагласи и интереси за опазване на природната среда у тях.  

1.3. Основни принципи при практикуването на извънпистови ски 
 

Без да има ясно регламентирани правила, сред общността от извънпистови скиори и 

сноубордисти има някои общоприети разбирания за практикуването на спускания. Те са свързани 

предимно с отношението към безопасността и околната среда: 

• Безопасност 

Въпреки, че в обществеността битува мнението, че извънпистовите скиори и сноубордисти 

пренебрегват въпросите, свързани с безопасността, това не е така. На първо място трябва да 

се отбележи, че се обръща все повече внимание на екипировката за безопасност. Може да се 

твърди, че по отношение на екипировка за безопасност свободните скиори имат по-високо 

ниво на себеосъзнатост и обикновено са по-добре екипирани от пистовите скиори. В 

България много от свободните скиори и сноубордисти приемат за нормално да карат със ски 

каска, ски очила (маска), а често и с раница, която освен за пренасяне на допълнителна 

екипировка служи и за защита на гърба при падане. Голяма част от фриирайд скиорите са 

снабдени с така наречените „лавинни уреди”, които позволяват много бързо откриване на 

затрупан от лавина човек, при условие, че той също е снабден с лавинен уред. Докато преди 

по-малко от 15 години малцина скиори обръщаха сериозно внимание на обученията за 

лавинна безопасност, в последните години има трайна тенденция за увеличаване на този 

интерес и в момента фриирайд ски общността обръща много повече внимание и е по-добре 

подготвена по отношение на лавинната опасност от много от алпинистите и особено от 

туристите. Расте и интереса към правилна оценка на лавинната опасност, но за съжаление в 

тази сфера България е изключително изостанала от другите „скиорски страни” и при липсата 

на официално изготвени лавинни бюлетини скиорите и сноубордистите трябва да разчитат 

единствено на своята преценка.    

 

 



• Отношение към околната среда  

Голяма част от извънпистовите скиори и сноубордисти имат много положително 

отношение към въпросите свързани с опазване на околната среда в непроменен вид. На 

практика в своята същност този тип ски предполагат директен контакт с природата без 

нарушаването й. Извънпистовия скиор преминава бързо през дадено място, като след него 

остава само следата в снега. Неговата подготовка и мотивация правят наличието на 

обработени ски писти излишно. За тези скиори, които предпочитат да се изкачват със ските 

или пеша до терена, който ще спуснат, на практика и лифтовите съоръжения често се явяват 

излишни. Всичко това води до нагласа в извънпистовите скиори, че е техен ангажимент да 

опазват средата, в която практикуват любимия си спорт в максимална степен. Трябва да се 

отбележи, че в България на практика не съществува или е много силно ограничена практиката 

от Северна Америка за подход към ски и сноуборд спускания с използване на хеликоптери и 

моторни шейни. Това създава допълнителна нагласа в извънпистовите скиори за максимално 

директен и естествен контакт с природата. Голяма част от тях са и с по-висок образователен 

ценз и по тази причина считат за недопустимо оставянето на боклуци след излизането със ски 

в планината.  

По-сложен е въпросът с допустимостта на карането на ски в извънпистови терени. Той е 

много сходен с положението с терените за практикуване на скално катерене и алпинизъм. 

Планините, които предлагат възможност за извънпистови ски в България почти без 

изключение са териториално обособени като защитени природни територии категории 

„Национален парк” или „Природен парк”. Това предполага съобразяване с описаните в 

плановете за управление на съответната защитена територия режими. По отношение на 

извънпистовите ски често те са неясно разписани, без познаване на фактическото и 

историческо състояние на въпроса, а в някои случаи и противоречиви. Понякога това създава 

неясноти в тълкуванията, както сред служителите на парковите администрации, така и сред 

скиорите (сноубордистите). В това отношение е удачно да се ползва опита на страни, в които 

тези въпроси стоят на дневен ред от по-дълъг период. В повечето от тях забранени за 

преминаване със ски за само ограничени зони, като винаги има ясна дефиниция по каква 

причина е наличие ограничението. В повечето случаи това са райони с установени зимни 

леговища и местообитания на много редки животински видове и птици или гори с висока 

консервационна стойност, за които експерти са преценили, че поне временно трябва да не се 

допуска преминаване на хора (например в определени фази на възобновяването на гората). 

При условие, че подобни зони са в близост до ски курорт те се маркират надлежно и 

достатъчно ясно за виждане и при зимна обстановка и се поставят информационни табели, 

които обясняват режима на забрана и причините за него. Обикновено освен на забранителен 

режим се разчита на атрактивни послания и призиви, които стимулират младите хора да се 

замислят за потенциалните проблеми и да се самоконтролират. Пример са послания като 

„Пазете гората, тя е и ваша” на информационните табели показващи ясно ограниченията за 

преминаване на ски през определени гористи местности и т.н. Трябва да се подчертае, че 

стратегията на „пълна забрана” обикновено не води до положителни резултати, а напротив – 

до нагласи за пълно игнориране на правилата и нормите.  

 



2. Опасности свързани с практикуването на свободни ски 
 

Обективните опасности свързани с практикуването на свободни ски са свързани предимно с 

опасност от попадане в лавини или от травмиране при падане.  

Опасностите от травмиране трудно подлежат на контрол и превенция. Те до голяма степен 

са свързани с личните умения на скиора, физическо му състояние и подготовка и с 

моментните снежни условия по даден склон или фриистайл зона. От изброените фактори 

може целенасочено да се работи по отношение възпитаване на поведенческа култура за 

разпознаване на неподходящи и опасни снежни условия и съобразяване с тях. Това е удачно 

да се случва чрез обучение от напреднали в съответната дисциплина скиори.  

Опасността от лавинни инциденти безспорно е най-сериозната поради голямата вероятност 

от много тежки травми или фатален изход. Затрупаните в лавина хора статистически имат 

високи шансове за оцеляване, ако бъдат намерени до 20-30 мин. На практика това означава, 

че скиорите и сноубордистите трябва да бъдат обучавани успешно да разпознават 

лавиноопасен терен, да преценяват правилно снежните условия и да се съобразяват с тях (т.е. 

да не попадат в лавина) и да оказват много бързо помощ на пострадали в лавинен инцидент 

хора. Статистиката показва, че чрез действия на екипи на планинските спасителни служби 

спасените живи хора в лавинни инциденти са малко и то са предимно при инциденти в 

непосредствена близост до база на планински спасители (т.е. в рамките на ски курорт или на 

границата му) или при възможност за много бързо придвижване на спасителните екипи 

например с моторни шейни или хеликоптери.  

Освен адекватно обучение, друг фактор, който може да намали вероятността за инциденти 

е много добро обозначаване и маркиране на лавиноопасните места, поставяне на 

подходящи информационни табели в зони с голям туристически поток и подаване на 

адекватна информация за снежната обстановка към посетителите на планината. Тез мерки 

до голяма степен зависят от дейности на дирекцията на ПП „Витоша” и сътрудничеството й 

с други организации, имащи отношение към тези въпроси.  

 

2.1. Лавиноопасни места на Витоша 

 
В сравнение с Рила, Пирин и Стара планина Витоша е планински масив с много по-малко 

на брой лавиноопасни склонове. Независимо от това поради голямата посещаемост и 

спецификата на метеорологичните и снежни условия на Витоша се намират някои от 

потенциално най-лавиноопасните склонове в България.  По тази причина те трябва да се 

познават добре и да са маркирани изключително ясно на терен. Трябва да се обърне внимание, че 

към настоящия момент това не е изпълнено. В няколко зони е налична стара стълбова маркировка 

за обозначаване на лавиноопасни зони, но много посетители на планината не я познават и не 

осъзнават реалната опасност. По инициатива на БАССЕС и в сътрудничество с дирекцията на ПП 

„Витоша” през 2006 г. бяха изработени и поставени няколко информационни табели, но към 2014 

г. те са в лошо състояние, а голяма част от тях са и унищожени. Това налага необходимост от 

изграждане на мрежа от информационни табла на подстъпите към лавиноопасни места и в най-

посещаваните от зимни туристи и скиори зони, изготвяне на съвременни карти за лавиноопасните 



места подходящи за използване чрез мобилни устройства и GPS устройства. В допълнение екипът 

на БАССЕС счита, че на Витоша е необходимо реализирането на програма от допълнителни мерки 

с цел повишаване безопасността на зимните туристи и частност ски туристите и фриирайд 

скиорите.  

Най-лавиноопасните  места на Витоша са: 

 Местността “Лавината” и улеите на вр. Голям Резен 

Намират се непосредствено след писта “Витошко лале II” в южна посока. “Лавината” е най-
опасното място на Витоша, поради много лесния достъп и голямата популярност за ски и 
сноуборд спусканията. Почти след всеки вятър в горните части на склона се навяват снежни 
дъски. Улеите на вр. Голям Резен се намират непосредствено под върха. За горните им части са 
характерни дълбоки снежни дъски и големи козирки. Лавините, които падат понякога, са със 
значителен обем и пресичат пътеката от х. “Алеко” за спортна база “Академика”; 
 

 
Местността „Лавината” на Витоша. На заден фон се вижда седалков лифт „Витошко лале 2” 

 

 
„Втори улей” на вр. Голям резен намиращ се между ребрата „Бадилето” (на снимката в левия край) и 

„Централното ребро” (на снимката в десния край) 
 
 

 “Комините” - опасен е големият улей от платото Капакливец към Драгалевска река. В 
горната му част се навяват изключително дълбоки и опасни снежни дъски. Опасен и за 
туристи и алпинисти, движещи се по пътеката от м. “Бай Кръстьо” за “Комините”;  

 



  
 
Улеят при м. „Комините” 

 

 

 Улей “Орлово гнездо” – тесен и много стръмен в горната си част улей. Големи лавини 
пресичат пътеката от м. “Бай Кръстьо” за заслон „Кикиш”; Едно от местата с опасност и от 
сериозни травми при подхлъзване при опит за преминаване в началото на лятото по 
пътеката от м. Кикиш за Платото 

 

 
Улей „Орлово гнездо” (дясно) и горната част на улея в м. Комините (ляво) 

 

 “Дупката” под лифт „Романски” – малък стръмен участък от „Стената”, на който при силни 
ветрове се навяват дъски. Често подценявано място, което вече е отнело човешки живот; 

 

 Последната тераса на ски писта “Алеко” (известна като “Спас”) - подобно на “Дупката” 
под лифт „Романски” и тук понякога се навяват снежни дъски, които могат да причинят 
сериозни травми; 



 
Лавината на последната тераса на писта „Алеко” („Спас”) 

 

 Склоновете около ски писта “Платото” (известна като “Боби”) – на целия склон може да 
се навеят снежни дъски. Най-опасна е зоната северозападно от лифта (с две големи 
скали по средата) и голямата козирка в края на склона и близо до завоя на ски пътя; 

 
Лавина на ски писта „Платото” („Боби”). Лавиноопасен е и склона източно от трасето на ски влека, 

известен като „Малката лавина” 
 

 Склонът над платото „Капакливец” – намира се в северозападна посока от ски пътя за 
Черни връх (Зелената писта). Опасно място при гъста мъгла 



 
Козирката при „Боби” (в ляво от трасето на „Зелената писта”, което се вижда на снимката. В дясно от 

трасето след завоя е м. Капакливец 
 

 Казана – намира се западно от спортна база “Академика”. Изключително голяма лавина. 
Опасна в случаи на изгубване при опити за спускане по билото на вр. Скопарник към 
спортна база “Академика”  

 
Местността Казана 

  



 

3. Обекти за практикуване на свободни ски на територията на 

ПП „Витоша” 

3.1. Категоризация на трасета и маршрути за извънпистови ски 
 

Категоризацията на различните маршрути за фриирайд ски, ски туризъм и зоните за 

фриистайл следва различна логика при отделните дисциплини поради спецификата им и 

съответно не може да бъде единна. Така например маршрутите за ски туризъм са сходни с 

туристическите маршрути и по тази причина при тях е важно да се знае предимно 

продължителността на маршрута и общото натоварване, свързано с вертикалното превишение 

(денивелация). При маршрутите за фриирайд и екстремни ски от по-голямо значение е 

сложността на спускането и обективните опасности, свързани с него и по правило се използват 

схеми за категоризация, сходни с тези при алпинизма. По отношение на фриистайла нещата са 

изключително особени, тъй като всеки скок или средство, използвано за фриистайл трик може да 

е с различна трудност и са удачни генерални класификации. Повечето зони използват собствени 

категоризации, като разделят уредите на няколко типа с ниво на сложност от „начинаещи” до 

„напреднали” и „професионалисти”.  

Самата дефиниция за фриирайд противоречи на възможността на бъдат обхванати и 

описани всички възможни линии за спускане. Същевременно релефните особености създават 

възможност част от трасетата да се спускат по сравнително сходни линии, а това съответно 

позволява и те да бъдат описани. В настоящия документ посочваме сравнително по-популярни 

маршрути за фриирайд и екстремни ски на Витоша. Част от тях са публикувани като описания и в 

база данни в уеб портала на Българска асоциация за ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) – 

http://befsa.com.  

При описанието на маршрутите за категоризация е следван популярен в Европейските 

Алпи модел и е използвана адаптирана класификация за дефиниране нивото на маршрутите.  

Описанието на всеки маршрут съдържа няколко основни компонента, които дават 

възможност за добра ориентация, откриване на маршрута, планиране на необходимата 

екипировка, прогнозиране на възможните опасности и съответно на база на тях изграждане на 

адекватна преценка от страна на каращия относно това дали даден маршрут е подходящ за 

спускане от него и дали условията в дадения момент го позволяват.  Необходимо е посочване 

поне на една снимка, която дава визуална представа.  

Общите данни за класификацията на сложността на маршрута се посочват по 3 признака 

категории: „Трудност на спускане”, „трудност на изкачване” и „допълнителна трудност”. Те са 

посочени в долните таблици: 

• Нива на трудност при спускане: 

За оценка на трудността на спускане е използвана популярна системата на френкския гид 

Anselme Baud от 1977 г. Тя се използва в Алпите и поради това е удачно да се използва и в 

България. 

http://befsa.com/


Кратко 
наименование 
на нивото 

Описание на нивото 

S1 леко, не особено трудно спускане, което не изисква по-високо майсторство на 
техниката на ски каране 

S2 по-дълги или широки склонове, не много стръмни (до 25°), с възможности за 
завиване в нормални снежни условия. При по-твърд терен може да се налага 
някои участъци да се свличат от по-неопитни скиори (например малко по-
тесни пасажи) 

S3 склонове с наклон до 35°, включващи и участъци с по-твърд или фирнован 
сняг. Нивото на необходимата техника на каране на ски се равнява на това, 
което е необходимо за спускане по най-дългите и стръмни писти в ски 
курортите (черни). Скиорът трябва да може да прави завои при всякакви 
снежни условия 

S4 склонове с наклон между 35° и 45°, включващи технични пасажи с минаване 
по фирнован сняг, тесни пасажи между скали и др. 

S5 склонове с наклон над 45°, включващи технични участъци (фирн, тесни 
пасажи и др.) 

S6 склонове с пасажи с наклон над 60° с прекъсвания от скалисти или ледени 
участъци, изискващи скачане или спускане с въже (рапел) за преминаване. 

 

• Нива на трудност при изкачване: 

Кратко 
наименование 
на нивото 

Описание на нивото 

F лесно изкачване с малък наклон. Не се изисква специално техническо 
оборудване или умения 

PD малко по-трудни или дълги склонове с възможни по-стръмни участъци (35-
45°). На тях е възможно да се наложи използване на котки при фирнови 
условия. Възможно преминаване на особено трудни скално-снежни ръбове, 
които изискват подпора на ръце в отделни моменти, но не и специални 
катерачни умения 

AD по-стръмни и дълги склонове с отделни участъци от 40-55°. Възможно е да 
има скални участъци с техническа трудност до III категория по UIAA (изискват 
минимални катерачни умения). Вероятно е да се наложи използване на 
котки, пикел и подсигуряване с въже. Необходимо е да се притежават 
умения за катерене на лесни скално-снежни маршрути 

TD много стръмни снежно ледени склонове с наклон 65-80° (почти вертикални). 
Възможни са и трудни скални участъци (V - VI категория по UIAA) и 
използване на техники на „изкуствено катерене”. Трябват добри умения за 
катерене на снежно-скално-ледени маршрути и отлично боравене със 
специализирана екипировка 

ED изключително сложни маршрути по нивото само на много опитни и добри 
алпинисти. 

ABO Крайно трудно и опасно изкачване по нивото на изключително опитни 
алпинисти 

 

 

 



• Нива на допълнителна трудност: 

Кратко 
наименование 
на нивото 

Описание на нивото 

A голяма дължина на маршрута, включително и подхода до него 

B отдалеченост на маршрута 

C голяма надморска височина, изискваща добра аклиматизация 

D дълги технични участъци по време на спускането 

E маршрути със сериозна опасност от падане през скали и др 

F сложност на евентуална спасителна операция. 

G допълнителни опасности като: сераци, големи козирки, цепки (на ледници), 
опасност от каменопади и др. подобни, които могат да предизвикат и 
психическа нестабилност в спускача 

Забележка: Нивата на допълнителна трудност може да се изброяват последователно, за да се 

опишат по-адекватно различни възможни трудности и опасности, които усложняват спускането 

Както беше посочено, фриистайл категоризациите са строго специфични и обикновено се описват 

изрично на информационната табела на съответната зона. Предлагаме на територията на ПП 

„Витоша” да се ползва опростена категоризация с няколко общи нива на сложност, сходна с тази в 

някои големи фриистайл паркове в света.  

 

• Нива на трудност на фриистайл зони 

Кратко 
наименование 
на нивото 

Описание на нивото 

S Лесен фриистайл терен с ниво на начинаещи;  
малки скокове и уреди с ниска сложност; Рейловете и боксовете са почти на 
нивото на снежната повърхност;  

M Среден по трудност фриистайл терен; 
Малки до средни по големина скокове, при наличие на халф-пайп той е 
малък. Сравнително лесни рейлове 

L Фриистайл терен с високо ниво на трудност; 
Средни до големи фриистайл уреди; Рейлове и геп-скокове с  тесни 
повърхности, може да имат и геп-ове; Наличие на уреди, в които се влиза 
със скок (jump-on); Среден до голям халф-пайп;  

XL Фриистайл терен с високо ниво на трудност; 
По възможностите на експерти. Скоковете са големи, уредите са с високо 
ниво на сложност; 
 



За да може даден фриистайл скоиор да използва зона от по-високо ниво той трябва да владее 

много добре използването на уредите от по-ниско ниво на сложност. При изграждането на зоните, 

които нашия екип предлага е добре да не се достига ниво повече от M-L, тъй като нива L и XL 

предполагат добра постоянна поддръжка от професионалисти и наличие в непосредствена 

близост на медицински екипи. Подобни зони може да се изграждат в близост до ски курортната 

зона (или в нея) или специално за нуждите на организирани демонстрационни и състезателни 

прояви.  

  



 

3.2. Обекти за практикуване на фриирайд и екстремни ски на 

територията на ПП „Витоша”  
 

Описанията на по-популярните маршрути са дадени по региони, като се следва вече описаната 

категоризационна схема.  

Визията на БАССЕС е, че към маршрутите трябва да има диференциран подход по отношение на 

маркиране на терен и подаване на информация. За технически най-сложните и опасни 

маршрути (категория над S3) е удачно да се маркира началната точка, като се посочи 

наименованието, краткия код и сложността. За тези маршрути според нас не трябва да се 

провежда информационна кампания за поощряване на посещаемостта. Изключение е склонът 

„Лавината”, който е много популярен и при него е удачно да се подаде повече информация. 

Подробните описания трябва да са налични в специализирани бази данни като посочената в уеб 

сайта на БАССЕС. По този начин, хората, които искат да се спуснат по тях ще могат предварително 

да се запознаят с описанията и начина да се ориентират до началната точка на маршрута. 

Същевременно няма да се стимулират незапознати с описанията скиори (сноубордисти) да 

посещават маршрутите. Така дефинираните маршрути са тези по улеите по източната стена на вр. 

Голям резен и в района на Комините. 

По отношение на по-популярните и безопасни маршрути (категория до S2-S3) според нас е 

удачно освен трайното маркиране на терен да има и посочване на информационни табели на 

ключови места в ПП „Витоша”. Това би позволило популяризиране, добро ориентиране и най-

вече взимане за правилно решение за нивото на даден маршрут и съответно дали е по 

възможностите на даден скиор.  

• Район на вр. Голям резен 

• Наименование на маршрут: „Лавината” 
 

Наименование на маршрут: „Лавината” 
Кратък код: FR1 
GPS UTM 34N 688036.66  E, 4715519.44  N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 150 m 

Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2150 m 

Склон: "Лавината" Най-ниска точка: 2000 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S3 

 Допълнителна трудност: EG 

Коментари и описание:  
Лесно достъпен и доста посещаван склон, който често може да предложи много добри 
условия за спускане поради североизточното си изложение. "Класическият вариант" 
представлява широк склон, понякога доста навят в горната си част и с наклон до 45 градуса в 
такива случаи. По-сложните варианти са в централната част на склона (1c, 1d на скицата по-
долу), където има скалисти участъци. Те са и по-стръмни. В началото на сезона представляват 
тесни къси улеи, които изискват много добро владеене на ските или сноуборда, умения за 
бързо завиване в тесни участъци. Тогава трудността им достига S4. В миналото са наречени от 
пионерите на екстремните ски спускания "Суперхерц 1", "Суперхерц 2" и т.н. ( можете да 



проследите този линк - http://befsa.com/?q=node/view/13493 ). Много важно е да се помни, че 
целият склон на "Лавината" е подветрен и почти винаги след силни ветрове в горната му част 
има навети снежни дъски. Неслучайно е наречен "Лавината" . По-сложните варианти са по-
стръмни, имат скалисти участъци (особено в началото на сезона), вероятност за удар в скали 
при падане. Трудност (при навяване, което прави голям наклон, заледявания, скали) - до "S4". 
 

Изкачване и спускане: 
Кабинков Лифт Витоша и "Романски" или 
"Академика 2". Може да се достигне и пеша, 
или с изкачване на Стената и после 
подминаване на лифт "Романски", или покрай 
трасето на лифт "Академика 2". Началото на 
по-лесните спускания е до голяма ясно 
видима скала (началото на скалния масив на 
вр. Голям Резен). По-стръмните маршрути са 
под жълта метална кутия под трасето на 
лифта, която някои хора наричат "пощенската 
кутия" 

Необходима екипировка: 
За спускането на този склон не е необходима 
допълнителна екипировка освен 
стандартната екипировка за лавинна 
безопасност (лавинен уред, сонда и лопата) 

Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Горно Лале" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Схема на маршрути по склон „Лавината” 

Честота на използване: Сравнително често спускани маршрути при работа на ски лифтовете 
„Академика 2” и „Романски”. Повечето спускания се осъществяват по варианти  1a и 1b.  
 
Необходими дейности: Част от спускащите се хора виждат възможностите за спускане от ски 
лифта и се отправят без да оценяват адекватно нивото на трасето и лавинната опасност и това 
крие риск от инциденти. Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели 
до лифтовите станции.  

 

• Наименование на маршрут: „Реброто (междинния улей)” 
 

Наименование на маршрут: „Реброто” 
Кратък код: FR2 
GPS: UTM 34N , 688084.26 m E ; 4715451.26 m N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 220 m 

http://befsa.com/?q=node/view/13493


Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2190 m 

Склон: "Лавината" Най-ниска точка: 2980 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S3 

 Допълнителна трудност: EFG 

Коментари и описание:  
Това е склона между "Лавината" и скалния масив на връх "Голям резен". В миналото е наречен 
"Кретена", което всъщност не е неподходящо име за него... Има два варианта на спускане. 
"Класическия" потегля по широко снежно поле, като следва левия му край (Внимание, 
централно снежното поле завършва със скален праг!). След заобикалянето на скален праг 
(отляво) се завива надясно, и се следва формиралия се улей. Той е широк 4-5 метра в най-
тясната си част, но бързо се разширява. Следва се лява посока и след края на скалите се прави 
траверс към ски лифт "Академика 2". При нормални снежни условия спускането на улея не е 
сложно за опитен скиор. Наклона рядко надвишава 35-40 градуса. Често обаче снега е твърд и 
фирнован и при изпускане на ските съществува опасност от падане през скали! В най-горната 
част е възможно и наличието на снежни дъски! Вариант за напускане на маршрута е с траверс 
на ляво и излизане на "Лавината". Това може да се направи до нивото на скалния праг. Има 
вариант за спускане и в дясната част на склона, като се следват поредица от къси стръмни улеи 
по протежението на скалния масив на Първи резен. Карането е технично, в тесни улеи и наклон 
над 40 градуса (на места до 50 градуса). 

 

Изкачване и спускане: 
От горна станция на лифт "Горно лале" започва 
леко спускане надясно (често се налага да се 
ходи), пресича се поле от камъни и се излиза 
на над началото на "Първи улей" (стесняваща 
се скална фуния). 10-метров траверс на ляво ви 
отвежда на широко снежно поле, което е 
началото на спускането. 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата) 

и комплект за първа помощ. Препоръчва се 

ползване на ски каска и протектори. 
 

Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Горно Лале" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Схема на маршрути по склон „Лавината” (L1-L2), Реброто (М) и улеите на вр. Голям резен (1-4) 

Честота на използване: Сравнително често спускани маршрути при работа на ски лифтовете 
„Академика 2” и „Романски”.  
 



Необходими дейности: Част от спускащите се хора виждат възможностите за спускане от ски 
лифта и се отправят без да оценяват адекватно нивото на трасето и лавинната опасност и това 
крие риск от инциденти. Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции.  

 

• Наименование на маршрут: „Първи улей на вр. Голям резен (Фунията)” 
 

Наименование на маршрут: „Първи улей на вр. Голям резен (Фунията)” 
Кратък код: FR3 
GPS: UTM 34N , 688098.75 m E; 4715382.86 m N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 225 m 

Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2200 m 

Склон: Първи улей Най-ниска точка: 1975 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S4 

 Допълнителна трудност: EG 

Коментари и описание:  
В началото улеят започва с по-широк склон, който се стеснява подобно на фуния и навлиза в 
тесен участък между скали (линия "a" на скицата). В началото на сезона той може да е широк 
около 1.5-2m и да е заледен. В такива моменти се налага внимателно минаване, понякога със 
свличане. Важно е да се знае, че най-стръмната част е точно в стеснението между скалите, 
което изисква добра техника на спускане. През пролетните месеци спускането допълнително 
се усложнява от цепките, които може да се образуват в тази част (вижте 2-рата снимка по-
долу). Съществува и втори вариант на спускане ("B" на скицата). Първите хора, които са 
правили ски спускания в района са нарекли характерния скален праг в него "Хавайски 
синдром", което може да даде име и на това спускане. Как се стига до него? Скоро след 
началото на улея преди скалите, вдясно има малък снежен проход. Той извежда на снежно 
поле под голям скален праг и над друг голям скален праг. Минава се плътно вдясно, 
понякога се налага малък скок. Това спускане не е по-трудно от техническа гледна точка, но 
също има голям риск от удар в скали при падане. 

 

Изкачване и спускане: 
Изкачване с лифт "Академика 2", след това 
следва спускане надолу и "леко дясно", без 
необходимост да се катери. Възможен е и 
подход пеша, като за "Лавината". Когато се 
излезе над улея - вдясно (посока югоизток") 
е "Втори улей", той е доста голям и широк, с 
видими скални прагове. Вляво е "Реброто", 
това е по-широк склон, от който добре се 
вижда и "Лавината" и не е заграден от скали 
от двете страни. "Първи улей" започва като 
постоянно стесняваща се фуния между скали. 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата). 
 

Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Горно Лале" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 



 
Първи улей на вр. Голям резен 

Честота на използване: Рядко спускан маршрут, при работа на Втората част на ски лифт 
„Академика” (Горно лале) и добри снежни условия има максимум няколко спускания на ден.  
 
Необходими дейности: Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, 
които нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо 
състояние на снежната покривка.  

 

• Наименование на маршрут: „Втори улей на вр. Голям Резен (Бадилето)” 
 

Наименование на маршрут: „Втори улей на вр. Голям Резен (Бадилето)” 
Кратък код: FR4 
GPS: UTM 34N , 688089.47 m E; 4715305.51 m N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 325 m 

Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2250 m 

Склон: Втори улей Най-ниска точка: 1925 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S4 

 Допълнителна трудност: EFG 

Коментари и описание:  
Класическия вариант е с влизане в близост до скалния ръб, който разделя "Втори улей" от 
"Първи улей". Когато застанете отгоре, се вижда широк улей с много (но малки) скали и 
голяма остра скална група долу вдясно. Началото на склона често е стръмно, с навети снежни 
дъски. Тъй като се огрява от слънце, често е заледено (рано сутрин) или прекалено мекo (по 
обед и ранен следобед). По-надолу улеяt е широк, с няколко малки скали, които трябва да се 
заобикалят. Съществува вариант за заобикаляне на най-горната широка част с минаване по 
тесен улей между скали (с пунктир на снимка 1 долу), но той изисква доста добра техника на 
каране. Втория вариант е в южния край на улея (откъм "Трети улей"). Маршрутyt минава 
между няколко скални прага. След това завива вдясно под голям скален праг и през малка 
премка се прехвърля в къс стръмен улей под големия скален масив (който се вижда добре от 
стартовата точка). След излизане от това улейче се продължава през големия улей. 

 

Изкачване и спускане: 
От горна станция на лифт “Академика 2” 
("Горно лале") започва леко спускане 
надясно (често се налага да се ходи), 
пресича се поле от камъни и се излиза на над 
началото на "Първи улей". 10-метров траверс 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 



на дясно ви извежда в началото на "Втори 
улей". Връщането (както от всички улеи от 
"Втори" до "Четвърти" на вр. Голям резен) е с 
траверс под скалите и излизане на горна 
станция на ски лифт "Академика 1". По-
безопасен вариант (не се подсичат скалите и 
стръмните улеи в тях) за връщане към района 
на хижа Алеко е с леко спускане и траверс на 
ляво (северо-изток) до съединяване с 
пътеката от х. Академика за х. Алеко и 
следването й до трасето на ски писта 
"Витошко лале" или "Романски" 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата; 

ако имате - и Avalung, AirBAG) и комплект за 

първа помощ. Препоръчва се ползване на 

ски каска и протектори за тяло. 
 

Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Академика 2" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Втори улей на вр. Голям резен 

Честота на използване: Рядко спускан маршрут, при работа на Втората част на ски лифт 
„Академика 2” (Горно лале) и добри снежни условия има максимум две до три спускания на 
ден.  
 
Необходими дейности: Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, 
които нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо 
състояние на снежната покривка.  

 

• Наименование на маршрут: „Трети улей на вр. Голям Резен” 
 

Наименование на маршрут: „Трети улей на вр. Голям Резен” („Вальо Тафрата”) 

Кратък код: FR5 
GPS: UTM 34N , 688064.91 m E; 4715229.97 m N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 320 m 

Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2250 m 

Склон: Трети улей Най-ниска точка: 1930 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S3 

 Допълнителна трудност: EFG 



Коментари и описание:  
Намира се вдясно (юго-изток) от "Втори улей", като ги разделя тясно скално ръбче. В 
оригиналната скица на П.Гевренов е кръстен "Вальо Тафрата" в чест на известен български 
алпинист. Тъй като горната част често е с много големи и стръмни навейки от сняг е по-добре 
влизането в улея да става откъм ръба с "Втори улей" и впоследствие траверс между два 
малки скални прага. Веднага след траверса има вариант за минаване по тясно улейче, което 
често е със странична навява. Нормалния маршрут подминава това улейче, излиза на 
широката част на улея и я следва. Технически спускането (при този вариант) не е сложно, 
освен преминаването на траверса между "Втори" и "Трети" улеи. Съществува обаче голяма 
опасност от лавини (както при всички улеи на вр. Голям резен) поради навяването на големи 
по обем снежни дъски и козирки в горните части на улеите. При фирнован или заледен терен 
има и реална опасност от падане и тежки контузии! Съществува и вариант за навлизане по 
ръба между "Трети" и "Четвърти" улей. Често обаче той представлява много стръмна снежна 
навявка и е трудно различим и съответно много опасен. 

 

Изкачване и спускане: 
От горна станция на лифт “Академика 2” 
("Горно лале") започва леко спускане 
надясно (често се налага да се ходи), 
пресича се поле от камъни и се излиза на над 
началото на "Първи улей". 10-метров траверс 
на дясно ви извежда в началото на "Втори 
улей". Той е сравнително широк улей, 
затворен в долната си част от два големи 
скални масива. Трябва да се продължи 
траверса в посока Рила и се излиза над Трети 
улей.  Напускането на улея е след края му 
(няма варианти за преждевременно 
напускане). Завива се на ляво, преминава се 
под скален масив, пресича се лавинния конус 
на Втори улей и се траверсира под скалните 
масиви в посока "Горно лале". По-безопасен 
вариант (не се подсичат скалите и стръмните 
улеи в тях) за връщане към района на хижа 
Алеко е с леко спускане и траверс на ляво 
(северо-изток) до съединяване с пътеката от 
х. Академика за х. Алеко и следването й до 
трасето на ски писта "Витошко лале" или 
"Романски" 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата; 

ако имате - и Avalung, AirBAG) и комплект за 

първа помощ. Препоръчва се ползване на 

ски каска и протектори за тяло. 
 

Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Академика 2" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Трети улей на вр. Голям резен 



Честота на използване: Рядко спускан маршрут, при работа на Втората част на ски лифт 
„Академика 2” (Горно лале) и добри снежни условия има максимум две до три спускания на 
ден.  
 
Необходими дейности: Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, 
които нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо 
състояние на снежната покривка.  

 

• Наименование на маршрут: „Четвърти улей на вр. Голям Резен” (Булеварда) 
 

Наименование на маршрут: „Четвърти улей на вр. Голям Резен” (Булеварда) 
Кратък код: FR6 
GPS: UTM 34N , 688055.12 m E; 4715158.42 m N 

Район на планината: Резньовете Денивелация: 320 m 

Връх: Голям Резен Най-висока точка: 2250 m 

Склон: Четвърти улей Най-ниска точка: 1930 m 

Долина: Бистришка река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S3 

 Допълнителна трудност: G 

Коментари и описание:  

Сред фриирайд общността на София този улей е популярен и с името "Булеварда" заради 

големите си размери. Оригинално е наречен от Петър Гевренов "El Cap", вероятно на името на 

скалния масив El Capitan В САЩ. Улеят е широк (с изключение на началото и фуния в долната 

третина, те са широки до 3-4 метра) и с наклон до 30-35 градуса, в най-горните части до 40 

градуса. Поради това, че технически е най-лесния за спускане, е и много примамлив. 

Същевременно не трябва да се забравя, че е най-изложения на слънчево греене от улеите на 

вр. Голям резен, снегът бързо започва да се топи и възниква опасност от мокри лавини. При 

студено време се заледява, а при ветровито време почти винаги има навети снежни дъски. Не 

един и двама човека са имали проблеми с лавини в него, а за съжаление преди години в него 

загина млад скиор от София. Най-лесното влизане в улея е непосредствено след ръба между 

"Трети" и "Четвърти" улей под голямото старо радарно здание с вид на бетонна гъба. Следва 

се ясно видимо стеснение между скали (широко 4-5 метра) с дължина 20-30 метра. Наклона в 

тази част може да достигне 40 градуса при навяване на сняг. Друг вариант за влизане в улея е 

в десния (югоизточен) край на улея, малко след радарната станция ("Гъбата"). Той е по-

стръмен, често с навейки от сняг и изисква по-добра видимост и снежни условия. След края на 

улея се завива вляво, пресича се "Трети улей", преминава се по стръмен къс склон под скален 

масив и се следва траверса към "Горно лале" (под скалите) или по-безопасния маршрут по 

пътеката от х. Академика за х. Алеко. 
 

Изкачване и спускане: 
Достигане: От горна станция на ски лифт 
"Академика 2" се следват бетонени стълбове 
(внимание, по тях има останала бодлива тел), 
които ограждат терена около радарната 
станция "Гъбата" и военната база. Навлизането 
в района на военната база е забранено и 
опасно - често има отвързани доста хищни 
каракачански кучета! За достигане до улея се 
следва външния периметър на стълбовете, до 
подминаването на радарната станция. Поради 
приликата й с гъба е известна с името "Гъбата". 
Малко под нея започва склонът на "Четвърти 
улей" и "Трети улей" (вляво). На голяма скала 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата; 

ако имате - и Avalung, AirBAG) и комплект за 

първа помощ. Препоръчва се ползване на 

ски каска и протектори за тяло. 
 



между тях е поставена паметната плоча на 
Александър Александров, който загина от 
лавина в "Четвърти улей" на 19.02.2006г. 
Транспорт:  
Ски лифтове "Романски" или "Академика 2" 

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Четвърти улей на вр. Голям резен (Булеварда) 

 

Честота на използване: Сравнително често спускан маршрут при работа на втората част на ски 
лифт „Академика 2” (Горно лале). При добри снежни условия до три-четири спускания на ден, 
предимно през уикендите.  
 
Необходими дейности: Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, 
които нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо 
състояние на снежната покривка.  

 

• Районът на „Стената” над х. Алеко 

Районът на стената няма ясно теренно обособени ски фриирайд маршрути, но е много популярен 

като фриирайд зона. Като се изключат класическите трасета на ски пистите „Заека” (Стената), 

„Алеко” (Спас), „Диагонала” от „Спас” към „Боби”, популярни за спускане със ски са стръмния 

склон между „Диагонала” и ски влек „Платото” (известен като „Малката лавина” – код FR7, GPS 

координати на стартова точка: UTM 34N , 687533.61 m E; 4716716.74 m N) и склонът западно от ски 

влек „Платото”  („скалите на Боби” ( код FR8, GPS координати на стартова точка: UTM 34N , 

687400.02 m E; 4716818.15 m N). Те представляват неясно обособени къси стръмни склонове с 

денивелация до около 150 m, наклон 35-40 градуса. При определени условия на тях се навяват 



нестабилни снежни дъски и може да се предизвика падане на лавини. При фирнован или заледен 

сняг е възможно подхлъзване и особено, ако снежните условия не са добри и удар в скали в 

долните части на склоновете. Общата трудност на спускане може да се класифицира като S2 

(Малката лавина) до S3 (Скалите на Боби), допълнително утежнение G поради риск от уплаха от 

голям наклон при по-неопитни скиори и при утежнени снежни условия (фирновано, заледено).  

Честота на използване: Сравнително често използвани маршрути за ски спускане, особено при 
работа на лифтовите съоръжения 
 
Необходими дейности: Необходими са ясно маркиране на терен и информационни табели до 

лифтовите станции и в района на х. Алеко 

• Районът на Комините 

• Наименование на маршрут: Големият улей на Комините 
 

Наименование на маршрут: „Големият улей на Комините” 
Кратък код: FR9, FR10 
GPS: UTM 34N, 687484.40 m E; 4719149.09 m N 

Район на планината: Комините Денивелация: 225 m 

Връх: - Най-висока точка: 1775 m 

Склон: Комините Най-ниска точка: 1550 m 

Долина: Драгалевска река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Североизточно Трудност на спускане: S3 

 Допълнителна трудност: G 

Коментари и описание:  
Един от популярните райони за фриирайд на Витоша, но може би и най-опасния! Класическият 
улей на Комините (FR9) представлява голям широк склон с често навяти дъски в горната му част 
(линия "1" на схемата). Обикновено се влиза от левия (гледан отгоре) край и се кара право 
надолу. Времето за спускане на този улей е само когато сте 100% убедени, че няма никаква 
лавинна опасност!!! Лавините, които падат по улея са наистина големи, не един и двама човека 
са си изпатили, а за съжаление има и смъртни случаи. Втори вариант е тесен стръмен улей 

("Малкия улей", FR10, GPS: UTM 34N 687485.46 m E; 4718978.51 m N) в дясно (гледано отгоре) от 

централния улей, отвъд малка група скали (линия "2" на схемата). Важи същото, като за 
централния улей. По-безопасен маршрут (но отново не за опасни дни) е през рядка стръмна 
горичка в дясно от по-тесния улей (линия "3" на схемата). Разпознава се по група изгорели 
дървета, трябва да се мине (и държи) вдясно от тях. В последствие гората извежда в долната 
част на централния улей. Тя е гъста, на места със скали и не е за препоръчване, ако не сте 
много техничен скиор или сноубордист. Линия 4 на схемата е улей "Орлово гнездо", който е 
описан отделно 
 

Изкачване и спускане: 
Достъпа е по платото "Капакливец", следва се 
стълбовата маркировка от х. Алеко за Златните 
мостове, малко след отбивката за х. Преспа се 
отклонявате вдясно (GPS UTM 34 T; 687348 
4718341) и се следва забележимо трасе на път. 
Преминава се през малка седловина, достига се 
снежно поле (навят сняг), в долния му десен 
край е началото на големия улей на "Комините". 
Ако решите да достигнете началото на "Малкия 
улей" или "Изгорялата гора" - малко след 
отбиването от стълбовата маркировка и 
подминаването на първите камъни се завива 
вдясно и започва лек траверс на склона. 
Минава се над (!) къс лавиноопасен склон и 
гора и се достига до група изгорели дървета 
(GPS UTM 34 T; 687494 4718936). В ляво от тях 

Необходима екипировка: 

За спускането на този склон не е 

необходима допълнителна екипировка извън 

стандартната екипировка за лавинна 

безопасност (Лавинен уред, сонда и лопата; 

ако имате - и Avalung, AirBAG) и комплект за 

първа помощ. Препоръчва се ползване на 

ски каска и протектори за тяло. 
 



е началото на улея, в дясно -началото на 
"гората". След спускане на улея - пресича се 
Драгалевска река и се следва пътеката за Бай 
Кръстьо. Често има камъни, пътеката е тясна и 
много технична. Изисква се повишено 
внимание! 
Транспорт:  
Седалков лифт Драгалевци-Голи Връх, кабинков 
лифт „Симеоново-Алеко”, автомобилни подходи 
за Алеко  

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 

 
Районът на Комините 

 

Честота на използване: Сравнително рядко спускани маршрути  
 
Необходими дейности: Необходимо са ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, които 
нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо състояние на 
снежната покривка.  

 

• Наименование на маршрут: Улей „Орлово гнездо” 
 

Наименование на маршрут:  Улей „Орлово гнездо” 
Кратък код: FR11 
GPS: UTM 34N, 687348.61 m E; 4719289.83 m N 

Район на планината: Комините Денивелация: 375 m 

Връх: Орлово гнездо Най-висока точка: 1775 m 

Склон: Орлово гнездо Най-ниска точка: 1400 m 



Долина: Драгалевска река Трудност на изкачване: F 

Изложение: Северно Трудност на спускане: S4 

 Допълнителна трудност: EFG 

Коментари и описание:  

Това е улеят, който се вижда от София като тънка снежна ивица, слизаща стръмно надолу от 

"Платото". Началото му е в ляво от местността "Комините". Началото е фуния, която при 

навяване на сняг може да достигне наклон от 50 градуса. Класическото влизане е от към левия 

й край (снимка 2). Началото е широко над 7-8 метра, но постепенно се стеснява до 2-3 метра. 

В този тесен участък наклонът е малък. В долната част на улея има голям водопад, който се 

заобикаля през гората вдясно. В редки случи има сняг и след водопада и може да се продължи 

спускането. По-често от тази точка трябва да се слиза пеша през гората, което е доста 

технично. Улеят е много опасен от лавинна гледна точка. Поради наклона в горната част и 

наличието на много скали на двата бряга, дори най-малката лавина може да предизвика 

фатални травми. За съжаление вече има едни смъртен случай! Поради това не трябва да се 

предприемат спускания при съмнения за лавинна опасност. Най-често се спуска през пролетта, 

след фирноване на снега. Това трябва да се извършва рано сутрин (до 10:30-11ч)! Съществува 

и реален риск от подхлъзване при заледен терен и тежки травми от удар в скалите!  

 

Изкачване и спускане: 
Лифт Драгалевци-Голи Връх или подход с 
Романски откъм писта "Стената". Следва се 
стълбовата маркировка от Голи връх за 
вр.Камен дел, малко след отбивката за х. 
Преспа (GPS UTM 34 T, 687348 4718341) се 
потегля в дясно по едва забележим път, 
преминава се през малка седловина, подминава 
се снежно поле (в дясно от него е началото на 
големия улей на "Комините") и се върви към 
малка група дръвчета, зад които се вижда 
стръмен склон със скали. Под въпросните 
дръвчета е началото на улеят (GPS UTM 34 T, 
687465 4719528) 

 

Необходима екипировка: 

Стандартната за екстремни ски спускания. 

Може да се допълни с въже (30-40м, 8 mm), 

седалка, карабинер и осмица, ако се прави 

рапел до водопада, а не се траверсира през 

гората. 

 

Транспорт:  
Седалков лифт Драгалевци-Голи Връх, кабинков 
лифт „Симеоново-Алеко”, автомобилни подходи 
за Алеко  

Възможности за настаняване: 
хижа Алеко и хотели в района 

Снимки от маршрута: 



 
Улей „Орлово гнездо” 

 

Честота на използване: Сравнително рядко спускан маршрут 
 
Необходими дейности: Необходимо е ясно маркиране на терен и информационни табели до 
лифтовите станции поради високия риск от тежки инциденти при навлизане в улея на хора, които 
нямат достатъчно добро ниво на владеене на ските или не могат да оценят лошо състояние на 
снежната покривка.  

 

 

• Други популярни маршрути за свободно ски спускане 

Освен описаните маршрути, които са по по-стръмни терени, на Витоша има и други 

популярни маршрути за спускане със ски. Те се използват и като част от ски преходите. 

Популярни маршрути за спускане със ски от вр. Черни връх: 

 Вр. Черни връх – х. Алеко с възможност за спускане и до Драгалевци (Кратък код: 

FR12) 
Вертикална денивелация:  490 m (2290 – 1800 m н.в.) до х. Алеко, 1390 m (2290 – 900 m н.в.) при 

спускане до Драгалевци 

Трудност на спускане:: S1-S2 

 

Маршрутът следва в обратна посока най-популярното изкачване на върха и по тази 

причина е много често използван. Техническата трудност е ниска до среда (при 



преминаване през „Стената”), но има опасност от изгубване или попадане в няколко 

лавиноопасни места при мъгливо време. Често снежната повърхност е с разнороден сняг с 

навети снежни пера, твърди участъци и т.н. и се изисква повишено внимание. Спускането 

стартира от върха в Северна посока и следва трасето на ски влек „Черни връх”. По-удачно 

е да се следва трасето от западната му страна (лява гледана отгоре). В близост до края на 

трасето трябва да се внимава, тъй като има рязко вдлъбване (река). Там има реална 

опасност от падане при мъгливо време, а в някои случаи и от предизвикване на малка 

лавина. Най-сигурното заобикаляне е в дясно, в близост до трасето на ски влека и връщане 

към трасето на маршрута за изкачване (GPS UTM 34N 

 687400 N, 4715681 E). След това се следва трасето на зелената ски писта, което 

обикновено е добре отъпкано от пешеходци или от преминаване на снегоотъпкващата 

машина на РВД. При достигане на разклон (GPS UTM 34N 687594N, 4716319E) има 

възможност за избор на няколко варианта – продължаване право напред и спускане по 

„Стената”, продължаване на ляво по трасето на Зелената ски писта, или продължаване на 

дясно по трасето на синята ски писта по посока горната станция на седалков лифт 

„Академика 1”. Спускането по Зелената ски писта (СЗ посока) е най-лесното и за 

предпочитане от по-неопитни скиори или при мъгливо време. Следва се зимната стълбова 

маркировка до достигане на разклона за Камен дел и Алеко, където се завива на дясно и с 

лек преход се достига до х. Алеко. Спускането по Синята ски писта (И от разклона над 

Стената) също е сравнително лесно. След достигане на ски писта Витошко лале се следва 

нейното трасе. Спускането по „Стената” е за предпочитане от по-опитни скиори. 

Продължава се право надолу (напред) в Северна посока до достигане на каменно здание. 

В дясно от него минава трасето на ски влек „Заека”. Следва се спускане в дясно (Западно) 

от трасето на влека до достигане на плаца до х. Алеко. Понякога по-добрите условия за 

спускане са в близост до трасето на ски влек „Алеко” („Спас”). 

Спускането до Драгалевци е възможно при добри снежни условия, които са сравнително 

редки през последните години. Много скиори и сноубордисти предприемат спускане само 

до м. Бай Кръстьо, от където се предвижват със седалковия лифт или автомобилен и 

автобусен транспорт. За този машрут е необходимо да се следва стълбовата маркировка от 

вр. Черни връх по Зелената ски писта и след достигане на Долното плато да не се 

предприема завиване в дясно (към х. Алеко), а да се продължи направо до горната 

станция на седалковия лифт от Бай Кръстьо до Голи връх. От горната лифтова станция се 

потегля по трасето на пътя и след няколкостотин метра се завива в ляво по стара малка ски 

писта. Тя е къса и извежда на голям завой на шосето от Драгалевци за х. Алеко при 

разклона за х. Сълзица. Шосето се пресича и се потегля право надолу през рехави върби и 

полянки, като се следва посока север. Това е старото трасе на ски пътя, но поради 

неподдържане то е трудно да се следва и лесно се губи. Трябва да се държи посока леко в 

ляво. След навлизане в гората трасето на ски пътя е тясно и с множество паднали дървета, 

което крие реален риск от сериозни травми. По тази причина поне до разчистване на 

трасето не е удачно то да се ползва. Множество скиори предпочитат да продължат в ляво 

и постепенно по туристическата пътека да излязат на трасето на седалковия лифт, но и 

това крие сериозен риск от травми.  

След достигане на м. Бай Кръстьо се продължава в дясно от лифтовата станция, като се 

следва неясното трасе на ски пътя. Сега то е маркирано като трасе за спускане с 

велосипеди. Малко преди пресичане на шосето трасето преминава в дясно от въжето на 



лифта. След пресичане на пътя трасето продължава около 10 м  под въжето на лифта, 

завива в ляво и навлиза в гората. От там то има характер на алея, която в средните си части 

се използва активно и за туризъм и това изисква повишено внимание и добро владеене на 

ските. Проблеми създават и паднали дървета и течаща вода, която на места разтапя снега 

или го заледява. След достигане на Драгалевски манастир се следва старото шосе до 

долната станция на Седалковия лифт. В този участък маршрутът също се ползва от 

множество туристи и изисква много добро владеене на ските.  

За този маршрут е необходимо да се извърши почистване на паднали и сухи дървета по 

трасето на ски пътя, ясно маркиране с предупреждение за споделен маршрут с пешеходни 

туристи, ремонт на къс участък от канавка, ремонт и поддръжка на мостчетата.  

 Спускане от вр. Черни връх към ски-писта “Конярника” и Златните мостове (Кратък 

код: FR13) 
Вертикална денивелация:  590 m (2290 – 1600 m н.в.) до Златните мостове, 1390 m (2290-9000 m 

н.в.) до Бояна;  

Трудност на спускане:: S1-S2 

Сравнително леко спускане, което е по възможностите и на скиори с малко опит в каране в 

необработени снежни терени.  Следва се маршрут за ски туризъм  С5 в обратна на обратна 

посока. Не е подходящо при силен вятър, мъгла или голямо количество нов сняг поради 

трудно придвижване в равните участъци на Платото; Съществува вероятност от 

отклоняване и загубване, ако не се следва стълбовата маркировка. В такива случаи 

скиорите обикновено потеглят надясно и навлизат на територията на резерват „Торфно 

бранище”, което освен забранено, крие и опасности от попадане в няколко места с рязко 

увеличаване на наклона (дупки), на които при намалена видимост е възможно падане и 

травмиране. Участъкът след зданието на стария лифт „Конярника” (по настояще 

недействащ) следва старото трасе на ски пътя, който не е в добро състояние и се нуждае от 

възстановяване. По тази причина е необходимо по-добро владеене на ските.  

 

След достигане до м. Златните мостове” може да се направи спускане по алеята за м. 

Белата вода и Бояна. То е част от класическото ски спускане в миналото, но за съжаление в 

днешно време рядко предлага добри снежни условия.  

 

За този маршрут е необходимо да се извърши почистване на паднали и сухи дървета по 

трасето на ски пътя, ясно маркиране с предупреждение за споделен маршрут с пешеходни 

туристи. 

 

 Спускане от вр. Черни връх към вр. Скопарник и спортна база “Академика” с 

възможност за продължаване до с. Железница (Кратък код: FR14) 

 

Вертикална денивелация:  390 m (2290 – 1900 m н.в.) до х. Академика, 1290 m (2290-

1000 m н.в.) до с. Железница;  

Трудност на спускане:: S1-S2 

Този маршрут дава възможност за по-разнообразно и интересно ски спускане с красиви 

гледки към Рила. Следва се маршрут за ски туризъм  С8 в обратна посока. От вр. Черни 



връх се потегля по обратния път на маршрут С1. Малко под върха в дясно се намира 

разклонът на зимната стълбова маркировка за спортна база “Академика” и с. 

Железница. В началото теренът е без съществен наклон, но след подминаване на 

радарната станция на РВД (голямо сферично здание) започва спускане с лека до средна 

трудност. Маршрутът заобикаля вр. Скопарник от север като следва стълбова 

маркировка. Допълнителен вариант е изкачване до вр. Скопарник и спускане до същата 

маркировка. Трябва да се имат предвид няколко важни момента: 

o От точка GPS C8-7 (UTM 34N 687160 N, 4714959 E) спускането трябва да се 
извършва в близост до стълбовата маркировка. При отклоняване вляво (към 
радарната станция) има опасност от навлизане в лавиноопасни места;  

o По този маршрут снегът често е с големи навети снежни ребра (особено преди 
седлото на вр. Скопарник. При лоша добра видимост трябва да се внимава, за да 
не се стигне до сблъсък с някое от тях; 

o Някои скиори и сноубордисти се изкачват до вр. Скопарник и се спускат по 
източния му склон. В такива случаи трябва да се внимава да не се подмине 
стълбвата маркировка. Ако решите да се спуснете от вр. Скопарник по билото 
към спортна база „Акдемика” трябва да го следвате и да внимавате да не се 
отклоните вдясно към изключително лавиноопасната местност Казана; 

 

От база “Академика” може да се предприеме спускане до с. Железница или да се 

поеме по маршрут за ски туризъм С3 към х. “Алеко”. Този маршрут (С3) подсича улеите на 

вр. Голям резен и не е подходящ при висока лавинна опасност! Спускането към с. 

Железница е приятно, със средна трудност и изисква добро владеене на ските. За 

съжаление често снежните условия не са подходящи и снегът свършва сравнително рано. 

Спускането следва пътя на изкачване от с. Железница към спортна база Академика. В 

началото се кара по широки поляни до навлизане в борова горичка. В нея се следва трасе 

на път, което завива на дясно и излиза от горичката. Има възможност за ползване и на по-

рехав участък от гората в ляво от пътя. След излизане от гората Следва отново спускане по 

поляни (при наличие на сняг) в ляво от коритото на Стара река или следване на пътя.  

 Спускане от вр. Черни връх до м. Сухото езеро (вр. Меча дупка) (Кратък код: FR15) 

 
Вертикална денивелация:  390 m (2290 – 1900 m н.в.) до вр. Меча дупка, 590 m (2290-1300 m н.в.) 

до с. Чуйпетлово;  

Трудност на спускане:: S1-S2 

 

Сравнително рядко предприемано спускане по южните склонове на вр. Черни връх. 

Поради липса на сняг в ниските части обикновено от  района на вр. Меча дупка се 

предприема изкачване обратно със ски с колани.  

Следват се южните склонове на вр. Черни връх по неясно било в Южна посока. 

Склоновете на р. Струма, които са с прогресивно увеличаващ се наклон, трябва да остават 

в ляво (гледано при спускане). При следване на билото се достига леко възвишение (вр. 

Меча дупка), от което обикновено се предприема изкачване на обратно. При наличие на 

сняг в ниските части на планината може да се продължи към течението на р. Струма 

(стръмен склон, по който може да има лавинна опасност) и следвайки течението на реката 



да се достигне с. Железница. Маршрутът е с висока вероятност от изгубване при мъгливо 

време и в такова не трябва да се предприемат спускания.  

 Заедно с така описаните маршрути са възможни и редица други спускания при 

наличие на сняг в ниските части на планината. Тъй като това е много рядко, в 

настоящия текст те не са описани, но е удачно да се трасират и да са налични като GPS 

маршрути и описания. Примери са спускания от вр. Скопарник през вр. Белчева скала 

към м. Брезите (Кратък код: FR16); вр. Скопарник през вр. Сива грамада към вилна 

зона Ярема (Кратък код: FR17); вр. Скопарник през вр. Купена към с. Чуйпетлово или с. 

Ярлово (Кратък код: FR18).  

 

При по-големи количества сняг немалко скиори предприемат и спускане до 

Симеоново по трасето за спускане с велосипеди от ски писта Витошко лале през 

междинната станция на Кабинковия лифт. Сравнително по-рядко използван е 

маршрута за спускане към с. Бистрица през м. Погледец.  

 

3.3. Обекти за ски туризъм 

 

Обектите за ски туризъм на Витоша следват популярните маршрути за зимен 

туризъм и тяхната маркировка. Някои от тях са изключително популярни и преминавани от 

десетки или стотици скиори при хубави почивни зимни дни. Пример е изкачването на вр. 

Черни връх от района на х. Алеко или от горната станция на седалковия лифт в района на 

вр. Голи връх. Други се преминават сравнително рядко поради затруднен достъп или 

рядко наличие на подходящи снежни условия. Най-популярните маршрути за ски туризъм 

са описани в издадената от сдружение „Сикрет трейлс” и дирекцията на ПП „Витоша” 

книга „Десет най-популярни маршрути за пешеходен туризъм със ски и снегоходки на 

Витоша”. Книгата е издадена през 2008 г.  и от тогава е разпространявана чрез малко на 

брой спортни магазини и дирекцията на ПП „Витоша”. На терен са поставени няколко 

табели с картова информация (горна станция на лифт Бай Кръстьо-Голи връх, Златните 

мостове, х. Алеко, с. Железница), но те вече са захабени и частично повредени.  Липсва 

поставена теренна маркировка. Всичко това очертава нуждата от трайно маркиране на 

популярните маршрути за ски туризъм, трасирането и публикуването им в достъпни 

файлови формати за GPS устройства, публикуването на описанията в уеб сървър и ново 

печатно издание. Наличието на GPS маршрути (тракове) е необходимо и поради 

характерното за високите части на Витоша бързо влошаване на времето с падане на 

гъсти мъгли, което създава много висока вероятност от загуба на ориентация, 

отклоняване на маршрута и загубване или попадане в лавиноопасен терен.  

 

При базовото описание на маршрутите е спазвана следната схема: 

• наименование – всеки маршрут има собствен код (от С1 до С10); 
• кратка анотация на маршрута; 
• кратко описание – с основни точки за ориентация, координати, снимки на местности и 
опасни места. Възловите точки за ориентацията са наименовани с кода на маршрута и 



пореден номер (например GPS C1-01). Посоките са дадени със съкращения (Север – С, 
Изток – И, Юг – Ю, Запад – З); 
• фигурите са номерирани според кода на маршрута (например фиг.С1-1, С2-2 и т.н.); 
 

1.Маршрут С1 – х.”Алеко” – вр.Черни връх (по туристическия път) 

Безспорно това е най-популярният маршрут за разходки със ски и снегоходки на Витоша, а може би и в 

България. Дава възможност за преход с ниско натоварване и красиви пейзажни гледки. НЕ се препоръчва 

при мъгливо или ветровито време и след обилни снеговалежи.   

Продължителност: 1 час и 40 мин 

Трудност: ниска 

Опасности: опасност от изгубване и измръзване при лошо време; близост до лавиноопасни места 

Забележителности: резерват “Торфено бранище”, вр. Черни връх 

Вертикално превишение: 490 м, леко изкачване 

Кратко описание: Маршрутът потегля от хижа “Алеко“ (GPS С1-01) в СЗ посока. Заобикаля се от горната 

страна хотел Щастливеца (взривен през ноември 2007г.), преминава се през трасето на ски влек “Платото” 

(известен като “Боби”) и се продължава по стълбовата маркировка. След 15 мин. се достига разклона за вр. 

Черни връх (в ЮЗ посока), х. “Камен дел“ (С посока) и вр. Голи връх (на СИ) (GPS С1-02, стълб N72). Завива 

се наляво за вр. Черни връх и се следва ски-път, маркиран със стълбова маркировка. Скоро се достига десен 

завой. На десетина метра след него ски маршрутът завива на югозапад (GPS С1-03, стълб N132) и започва 

леко изкачване, следвайки стълбовете (фиг.C1-1). Вляво от описания завой се намира къс стръмен склон, на 

който често се образува голяма козирка и в такива случаи може да е лавиноопасен. По тази причина при 

слаба видимост трябва да се внимава много и да се следва плътно стълбовата маркировка. Следвайки 

маршрута пътеката отново достига ски пътя след около 15 мин. и завива вляво в посока Ю-ЮИ (GPS С1-04, 

стълб N113). Следва се ски-пътя и стълбовата маркировка, като е препоръчително да се ходи извън 

отъпканото от снегоотъпкващи машини трасе, за да се избегне нежелан и много болезнен сблъсък със 

спускащ се скиор или сноубордист. Има хора, които от точка С1-04 поемат в южна посока към Черни връх и 

пресичат. Тъй като по този начин се навлиза в резерват “Торфено бранище” и вододайната зона това не бива 

да се прави. В резервата съществува и значителен риск от изгубване при рязка промяна на времето или 

попадане на козирки. 

Следвайки нормалния маршрут по стълбовата маркировка, скоро се достига десен завой (GPS С1-05) и се 

продължава в южна посока. След около 15 мин. се напуска трасето на ски пистата, продължава се направо и 

се достига така наречената “дупка” в долния край на ски писта “Черни връх” (фиг.C1-2). На това място (GPS 

С1-06) понякога се образува козирка, която може да предизвика падане на лавина. Заобикалянето й се 

извършва от дясно (западна посока) или от ляво до трасето на ски влека. След преминаването на този 

участък се следва стълбовата маркировка (посока Ю-ЮЗ) и с леко изкачване се достига първенеца на 

Витоша – вр. Черни връх (2290 m н.в., GPS С1-07). 

 

Фиг. С1-1 



 

Фиг. С1-2 

Координати на важни точки: 

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

C1-01 688086 4717077 42°34’59.5’’ 23°17’31.5’’ 

C1-02 687665 4717803 42°35’23.4’’ 23°17’13.9’’ 

C1-03 687278 4717428 42°35’11.6’’ 23°16’56.5’’ 

C1-04 687117 4717192 42°35’04.1’’ 23°16’49.1’’ 

C1-05 687594 4716319 42°34’35.4’’ 23°17’09.0’’ 

C1-06 687400 4715681 42°34’14.9’’ 23°16’59.8’’ 

C1-07 686995 4714868 42°33’48.9’’ 23°16’41.1’’ 

 

 

Маршрут С2 – х.”Алеко” – заслон “Ушите” – х.”Кумата” 

Един от популярните маршрути за разходки (в частта си до заслон “Ушите”). Дава възможност за преход 

с ниско натоварване и красиви пейзажни гледки. НЕ се препоръчва при мъгливо или ветровито време и 

след обилни снеговалежи.   

Продължителност: 1 час и 45 мин. 

Трудност: ниска 

Опасности: опасност от загубване и измръзване при лошо време; 

Забележителности: резерват “Торфено бранище” 

Вертикално превишение: 50 m, предимно равен 

Кратко описание: Началото на маршрута следва маршрут С1 до разклона за вр. Черни връх, вр. Камен дел 

и вр. Голи връх (GPS С1-2). От разклона се продължава направо (посока С-СЗ) по плато с леко спускане, като 

се следва стълбовата маркировка). След около 10 мин се достига до малки групи дървета и разклона за х. 

“Преспа“ (GPS С2-1, стълб N60). Продължава се направо по платото до заслон Ушите (GPS С2-2, фиг.C2-1). 

В тази точка маршрутът напуска стълбовата маркировка, завива рязко наляво в посока З-ЮЗ и започва да 

подсича вр. Ушите по южния му склон. Разкрива се красива панорама към резерват “Торфено бранище” 

(Платото), върховете Черни връх и Малък Резен. Продължава се направо, подминава се рядка горичка от 

дървета от бял бор с интересни форми на стъблата (резултат от половинвековна борба със силните ветрове 

и натрупване на сняг) към малка група от обикновен смърч (GPS С2-3). При достигането й се завива леко 

вдясно в западна посока към гъста група дървета от бяла мура. Тя е част от експериментални залесявания, 



създадени преди 70 години с цел да се установи, кои дървесни видове са най-подходящи за залесяване във 

високите части на Витоша (GPS С2-4).  

От тази точка се продължава в югозападна посока към самотно дърво (GPS С2-5), от което се завива леко 

вдясно в западна посока към най-издадената част на гора (GPS С2-6). От нея се продължава направо и по 

каменна река (GPS С2-7) с леко спускане се достига до пътя между хотел Боерица и хижа Кумата (GPS С2-8). 

При липса на достатъчно сняг за спускане по каменната река това може да се направи внимателно през 

гората вдясно. 

Сред скиорите са познати и два други варианта на този маршрут – с преминаване под склона Капакливец 

(лавиноопасно място) и с директно пресичане между точки С2-1 и С2-5. И в двата случая се преминава през 

забранената зона на резерват “Торфено бранище”. Поради това, а и заради риска от попадане в 

лавиноопасна зона, тези варианти не трябва да се избират. От точка С2-5 някои туристи продължават към м. 

”Конярника”. Тъй като по този начин се навлиза в резервата, подобен вариант на преминаване е забранен. 

Описаният маршрут не се препоръчва при лоша видимост в участъка след заслон “Ушите“. Не е подходящ и 

при силни ветрове, тъй като е изключително изложен на тях. 

 

Фиг.С2-1 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

С2-1 687255 4718503 42°35’46.4’’ 23°16’56.8’’ 

С2-2 686846 4719710 42°36’25.3’’ 23°16’40.5’’ 

С2-3 685967 4719202 42°36’10.2’’ 23°16’01.1’’ 

С2-4 685626 4719172 42°36’09.5’’ 23°15’46.1’’ 

С2-5 685457 4718977 42°36’03.3’’ 23°15’38.5’’ 

С2-6 685094 4718964 42°36’01.3’’ 23°15’22.5’’ 

С2-7 684891 4718858 23°15’03.0’’ 23°15’13.5’’ 

С2-8 684650 4718879 42°36’00.9’’ 23°15’03.0’’ 

 

 

Маршрут С3 – х. “Алеко“ – спортна база “Академика” 



Един от най-красивите и пейзажни маршрути на Витоша. Сравнително лесен, но след крайната му точка 

трябва да се продължи или със спускане към с. Железница, или с изкачване към вр. Черни връх. 

Изключително рискован при висока лавинна опасност.   

Продължителност: 1 час и 40 мин. 

Трудност: ниска 

Опасности: опасност от измръзване при лошо време; преминаване под лавиноопасен терен  

Забележителности: резерват “Бистришко бранище” 

Вертикално превишение: 200 m (леко изкачване и слизане, предимно равен маршрут) 

Кратко описание: Маршрутът потегля от хижа “Алеко” по алеята към ски писта “Витошко лале”, пресича я и 

след преминаването по поляна навлиза в резерват “Бистришко бранище”. За няколко минути се достига 

разклон (GPS C3-01). Вляво е пътеката за с. Бистрица, а вдясно за спортна база “Академика” и с.Железница. 

На дърво от обикновен смърч е поставена и предупредителна табела за лавинна опасност по маршрута. 

Следването му трябва да се извършва само в хубаво време при липса на признаци за висока лавинна 

опасност! 

Потегля се вдясно, веднага се излиза от гората и се продължава по обширна поляна. От нея се разкрива 

красива панорама към вр. Голям резен, Софийското поле и Стара планина. Продължава се направо и след 

няколко минути се достига нов горски участък (GPS С3-02). След пресичането на малък поток пътеката 

започва леко да се изкачва и скоро напуска гората (GPS C3-03). Навлиза се в безлесната зона на резерват 

“Бистришко бранище”. Бързо се достига до малко, но старо  дърво от бял бор с възраст  над 150 години и 

причудлива форма (фиг. 6.1). То е снимано толкова често от туристите, че се е превърнало в “неофициален 

символ” на Витоша.  Маршрутът продължава по хоризонтал, подминава характерен стърчащ камък (разклон 

на лятна пътека за с. Бистрица, GPS С3-04)  и след прехвърляне на малко било се разкрива гледка към 

източния склон на вр. Голям резен и вр. Скопарник. Вляво се вижда горската част на резерват “Бистришко 

бранище”. Голяма част от гората е повалена от ураганен вятър на 22 май 2001 г. Продължава се към самотно 

широколистно дърво от обикновен бук в долния край на обширна каменна река. От този момент (GPS C3-05) 

започва пресичането на участък с опасност от засягане от падащи лавини по улеите на вр. Голям Резен 

(фиг.С3-1). Преминаването му трябва да се извършва максимално бързо. Маршрутът пресича каменната река 

(крайна точка на опасната зона - GPS C3-06) и с много леко изкачване се отправя към основата на  източния 

склон на вр. Скопарник (фиг. С3-2). Подминава се малко било, под което понякога се навява опасна снежна 

дъска (GPS C3-07) и се достига до поток (GPS C3-08). Скоро след него е разклонът за стара пътека към 

Черни връх (GPS C3-09). В момента преминаването по нея е забранено с цел защита на ценни храстово-

тревни съобщества в резервата. Маршрутът продължава да се движи хоризонтално над гората към малко 

било (GPS C3-10), преминава още един поток и излиза на разклона за вр. Черни връх (GPS C3-11). При 

условие, че целта на разходката е достигане на върха, тук трябва да се поеме почти в обратна посока по 

маршрут С8. За достигане до спортна база “Акакдемика” се продължава направо по стълбовата маркировка. 

Малко преди масивната постройка на базата те свършват (GPS C3-12). В участъка от разклона за вр. Черни 

връх до сградата на спортната база трябва да се внимава при по-слаба видимост, защото има опънати 

въжета на малки ски-влекове и е възможно доста опасно спъване!  

В спортната база може да се потърси подслон само в аварийни ситуации. Тя се използва за обучение на 

студенти от Национална Спортна Академия и не е туристически обект! 



 

Фиг. С3-1 

 

Фиг. С3-2 

 

Фиг. С3-3 



Веднъж достигнали до база “Академика” имате два варианта – изкачване към вр. Черни връх (маршрут С8) 

или спускане до с. Железница (маршрут С7 в обратна посока). Това спускане е много приятно, но рядко има 

хубав сняг за него. Обикновено то е възможно само през типично зимните месеци (януари-февруари) при 

наличие на сняг до малки надморски височини. 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

С3-01 688723 4716522 42°34’40.9’’ 23°17’58.8’’ 

С3-02 688786 4716256 42°34’32.3’’ 23°18’01.2’’ 

С3-03 688800 4715899 42°34’20.7’’ 23°18’01.4’’ 

С3-04 688746 4715626 42°34’11.8’’ 23°17’58.8’’ 

С3-05 688608 4715294 42°34’01.3’’ 23°17’52.3’’ 

С3-06 688516 4714925 42°33’49.4’’ 23°17’47.8’’ 

С3-07 688542 4714558 42°33’37.5’’ 23°17’48.5’’ 

С3-08 688612 4714151 42°33’24.2’’ 23°17’51.1’’ 

С3-09 688711 4714047 42°33’20.8’’ 23°17’55.3’’ 

С3-10 689348 4713689 42°33’08.5’’ 23°18’23.0’’ 

С3-11 689558 4713290 42°32’55.5’’ 23°18’31.5’’ 

С3-12 690180 4713247 42°32’53.6’’ 23°18’58.7’’ 

 

Маршрут С4 – м.”Златни мостове” – вр. Камен дел – заслон “Ушите” - х. “Алеко“ 

Един от най-популярните туристически маршрути на Витоша. В лошо време може да се съкрати с 

преминаване  до х.Бор (горска част).  

Продължителност: 3 часа и 30 мин 

Трудност: средна 

Опасности: опасност от измръзване и загубване при лошо време във втората половина от маршрута  

Забележителности: вр. Камен дел, резерват “Торфено бранище” 

Вертикално превишение: 450 m, предимно изкачване 

Кратко описание: Маршрутът потегля от паркинга в местността “Златни мостове” в СИ посока успоредно на 

шосето, преминава по широка поляна, подминава разклона за х-л “Боерица” и продължава по успоредна на 

пътя алея в гората. Скоро се пресича павиран път за х-л ”Елица”, продължава се по алеята и се достига до 

сечище. То е следствие от ветровала през 2001 г. и последвалото развитие на корояди (виж маршрут С3). 

Скоро шосето се достига отново. Пресича се, подминава се ресторант “Момина скала“ и се завива надясно 

(посока И-ЮИ) към х. “Момина скала“. Продължава се по пътеката за х. “Тинтява“ и след пресичането на 

Боянска река се достига до разклон с три посоки (GPS C4-1). Маршрутът продължава по най-дясната пътека, 

която е със стръмно начало. След около 20 мин. се пресича шосето и се излиза на х. “Родина“ (GPS C4-2). От 

хижата маршрутът продължава в ЮИ посока в иглолистна гора. След около 15 мин. се пресича отново 

шосето и се достига до х. “Тинтява“ (GPS C4-3). След хижата маршрутът поема в Ю посока през иглолистна 

гора по широка 2-2.5 m пътека. След около 10 мин. се излиза на кръстопът (GPS C4-4). Десният път е към х. 

“Бор“, а маршрутът продължава наляво в ЮИ посока. Важен ориентир е каменна чешма с пивка вода и 

каменен заслон до нея.  След подминаването им се следва постепенно изкачване на пътеката и след около 

половин час се достига безлесната зона на Витоша в подножието на вр. Камен дел (GPS C4-5). От този 



момент нататък маршрутът е изложен на силни ветрове и има реална опасност от измръзване и загубване 

при лошо и мъгливо време. Следва се стълбовата маркировка и с леко изкачване за около 20 мин. се достига 

билото в близост до вр. Камен дел (1862 m), (GPS C4-6). При хубаво време можете да се отбиете до върха – 

разкрива се красива панорама към Северните склонове на Витоша, Софийското поле и Стара планина.  

Маршрутът продължава към заслон “Ушите“ (GPS C4-7). От него се продължава направо през платото с леко 

спускане, следвайки стълбовата маркировка (и маршрут С2 в обратна посока). В дясно остава резерват 

“Торфено бранище”. След разклона за х. “Преспа“ (GPS С2-1) следва леко изкачване към разклона за 

вр.Черни връх (маршрут С1), вр.Голи връх и лифта за Драгалевци (наляво, СИ посока) и х. “Алеко“ (направо, 

посока Ю-ЮИ). До хижа “Алеко“ се достига след пресичане на трасето на ски-влек  “Платото”. 

 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

C4-1 684621 4721433 42°37’23.6’’ 23°15’04.7’’ 

C4-2 685069 4721008 42°37’09.5’’ 23°15’23.8’’ 

C4-3 685290 4720831 42°37’03.5’’ 23°15’33.3’’ 

C4-4 685495 4720592 42°36’55.6’’ 23°15’42.0’’ 

C4-5 686193 4720243 42°36’43.7’’ 42°36’43.7’’ 

C4-6 686732 4720085 42°36’38.1’’ 23°16’35.7’’ 

C4-7 686846 4719710 42°36’25.3’’ 23°16’40.5’’ 

 

Маршрут С5 – м.”Златни мостове” – м.”Конярника” – вр. Черни връх 

Един от популярните туристически маршрути на Витоша. Дава възможност за сравнително лесно и 

приятно изкачване на вр. Черни връх с красиви гледки. Опасен в мъгливо време. 

Продължителност: 3 часа и 30 мин. 

Трудност: средна 

Опасности: опасност от измръзване и изгубване при лошо време във втората половина от маршрута;  

Забележителности: резерват “Торфено бранище”, каменни реки, вр. Черни връх 

Вертикално превишение: 690 m, изкачване 

Кратко описание: Маршрутът потегля от големия завой на пътя в местността “Златни мостове” (GPS C5-1). 

Началото е по алея, която започва с каменни стълби с метални перила. Вляво се разкриват гледки към една 

от най-впечатляващите и известни каменни реки на Витоша. Алеята постепенно набира височина, пресича 

рекичка, подминава разклон за ски-център “Ветровала” (вдясно) и с умерен наклон продължава изкачването 

през гора към х. “Кумата“. След пресичането на разклон (GPS C5-2) за х-л. “Боерица“ (вляво) се продължава 

направо, пресича се шосето и скоро се достига до х. “Кумата“. След хижата се продължава по добре 

очертана, стръмна в началото алея, която скоро пресича Владайска река и излиза в безлесна зона малко под 

ски-писта “Конярника.  От масивната постройка в края на ски-пистата (GPS C5-3) маршрутът продължава в 

безлесен район, поради което съществува опасност от измръзване или изгубване в лошо време. Следва се 

стълбова маркировка. В тази част маршрутът потегля от стълб N176 (GPS C5-4) и се изкачва вдясно от ски 

пистата в близост до гора. При стълб N153 (GPS C5-5) се прави лек завой вляво в посока Ю-ЮИ към 

обръщалото на ски-влека (GPS C5-6). Продължава се в същата посока и скоро се излиза на разклона за х. 

“Селимица“ (стълб N105, GPS C5-7). От тази част маршрутът се движи през резерват “Торфено бранище” и 

движението трябва да се извършва само по стълбовата маркировка. До това място изкачването от м. 

”Конярника” отнема 50 мин. Продължава се по стълбовете за вр. Черни връх, като се прави лек ляв завой в 

посока ЮИ и при стълб N106 се достига затворен заслон (GPS C5-8, фиг.С5-1). Продължава се в същата 



посока. При хубаво време при точка  GPS C5-9 можете да направите кратка почивка и да се полюбувате на 

гледките към Рила и обширните южни склонове на Витоша с язовир „Студена” в подножието им. Маршрутът 

продължава по стълбовете с леко изкачване. При стълб N35 (GPS C5-10) се прави лек ляв завой, наклонът се 

увеличава леко и скоро се достига първенеца на Витоша, вр. Черни връх (GPS C5-11, стълб N1).  

Вариантите за слизане от върха са описани в края на маршрут С1. 

 

Фиг. С5 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

С5-1 683615 4719893 42°36’34.6’’ 23°14’18.8’’ 

С5-2 684557 4718600 42°35’51.9’’ 23°14’58.6’’ 

С5-3 684517 4717475 42°35’15.5’’ 23°14’55.5’’ 

С5-4 684361 4717329 42°35’10.9’’ 23°14’48.5’’ 

С5-5 684290 4716768 42°34’52.8’’ 23°14’44.7’’ 

С5-6 684442 4716533 42°34’45.0’’ 23°14’51.1’’ 

С5-7 685111 4715203 42°34’01.4’’ 23°15’18.9’’ 

С5-8 685345 4715068 42°33’56.8’’ 23°15’29.0’’ 

С5-9 685804 4715068 42°33’51.1’’ 23°15’48.9’’ 

С5-10 686256 4714800 42°33’47.3’’ 23°16’08.6’’ 

С5-11 686995 4714868 42°33’48.9’’ 23°16’41.1’’ 

 

 

Маршрут С6 – м. ”Бай Кръстьо” – вр. Голи връх – х.  “Алеко“ 

Маршрут, преминаващ предимно през горски участъци. Подходящ при лошо време.  

Продължителност: 1 час и 10 мин. 



Трудност: средна 

Опасности: сблъсък с преминаващи скиори, сноубордисти и колоездачи 

Забележителности: Драгалевски манастир “ Света Богородица Витошка” 

Вертикално превишение: 500 m, предимно изкачване 

Кратко описание: Маршрутът е подходящ за туризъм със ски и снегоходки при наличие на снежна покривка 

в ниските части на планината. Началната точка е междинна станция на седалков лифт “Драгалевци-Бай 

Кръстьо”  (GPS С6-1). През снежни зими маршрутът може да стартира и от началната станция на въжената 

линия. В такива случаи се потегля вдясно от станцията, следва се алея, излиза се на шосето за Драгалевски 

манастир и по него се достига светата обител. Манастирът се заобикаля от горната му страна. В края на 

оградата стартира широка алея (ски-път), която излиза на трасето на лифта, пресича шосето, следва отново 

трасето на лифта и достига до междинната му станция. За съжаление този вариант е възможен сравнително 

рядко. По тази причина обикновено ските и снегоходките се слагат на междинната станция на лифта. От нея 

се потегля по алея, стартираща със стълби, подминава се ресторант и се излиза на шосето за х. “Алеко“. 

Заобикаля се опесъчителната база, пресича се отново пътя и се потегля по алея в гората (леко вляво, посока 

Ю-ЮИ). Почти веднага пътеката прави завой и следва диагонално изкачване през борова гора, залесена на 

този гол до тогава склон през 30-те години на 20-ти век с доброволен труд на туристи. Достига се трасето на 

лифта, прави се серпентина и пътеката отново навлиза в гората. Съществува и вариант за директно 

изкачване по трасето на лифта, но той не е много препоръчителен по няколко причини – възможността за 

сблъсък със  спускащ се по-неопитен скиор или сноубордист и постоянните подвиквания от возещите се на 

лифта туристи. За това е по-добре да се следва пътеката през гората. След леко изкачване тя излиза от 

гората (GPS С6-2) и изкачването продължава с преминаване през няколко поляни, осеяни с върби. Като 

ориентир могат да Ви послужат електрическите стълбове, между които преминава пътеката (GPS С6-3), 

преди отново да навлезе в гората (GPS С6-4). Скоро отново се достига павирания път за х. “Алеко“. Той 

остава от лявата ни страна (GPS С6-5). От тук продължавате право нагоре по стръмна горска просека. След 

това изкачване се стига до  горната станция  на седалков лифт “Бай Кръстьо-Голи връх” (GPS С6-6). Оттук се 

разкрива красива панорама към района на х. “Алеко“ и вр. Малък резен (фиг.С6-1). За хижа “Алеко“ завивате 

наляво като се движите по хоризонтална алея в гората. Скоро тя излиза на по-открит участък, от който се 

откриват красиви гледки към района на вр. Малък резен, „Стената” и х. “Алеко“. Пътека преминава обширна 

каменна река по дървен мост (GPS С6-7), пресича горичка, минава над хотел “Щастливеца“ и достига х. 

“Алеко“. 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat N Long E 

C6-1 688675 4719597 42°36’20.6’’ 23°18’00.3’’ 

C6-2 688617 4718723 42°35’52.3’’ 23°17’56.7’’ 

C6-3 688491 4718373 42°35’41.1’’ 23°17’50.8’’ 

C6-4 688416 4718128 42°35’33.2’’ 23°17’47.2’’ 

С6-5 688407 4718075 42°35’31.5’’ 23°17’46.8’’ 

C6-6 688004 4717979 42°35’28.8’’ 23°17’29.0’’ 

C6-7 687933 4717281 42°35’06.2’’ 23°17’25.0’’ 

 



 

Фиг. С6-1 

 

Маршрут С7 – с. Железница – спортна база “Академика” 

Маршрут, които изисква добра физическа подготовка поради продължителното изкачване и 

необходимостта от последващо комбиниране с друг маршрут. Изключително красива панорама към 

планините Рила и Плана. Не е подходящ при мъгливо и ветровито време.. 

Продължителност: 2 часа и 30 мин. 

Трудност: средна, продължително изкачване 

Опасности: опасност от измръзване, загубване и навлизане в лавиноопасни места при лошо време  

Забележителности: резерват “Бистришко бранище” 

Вертикално превишение: 830 m, изкачване 

Кратко описание: Маршрутът тръгва от шосето София-Самоков на моста над Селската река (GPS C7-1). До 

там се достига с неколкоминутно ходене от площада на с.Железница (автобусни линии N98, 69 и 70).  

Поема се по черен път, който се изкачва вдясно от реката. След около 10 мин. се достига до началото на 

обиколната алея за кв. Бояна (GPS C7-2). От тази точка маршрутът е маркиран и със стълбова маркировка. 

След подминаване на малка чешмичка вляво от пътя се навлиза в млада борова гора (стълб N98, GPS C7-3). 

Наклонът на пътя се увеличава и след няколко завоя се достига брезова горичка (GPS C7-4). След още 

няколко завоя и промяна на състава на гората (вече основно от обикновен бук) се излиза от гората и започва 

изкачване по открити тревни местности (GPS C7-5). Добре е да се следва стълбовата маркировка, тъй като в 

мъгливо време е възможно изгубване. В гръб се разкрива красива панорама към Рила, Плана и Лозенска 

планина, а вляво – към Югоизточните склонове на Витоша. Постепенно наклонът се увеличава, навлиза се в 

резерват “Бистришко бранище” (GPS C7-6) и не след дълго се достига планинска база “Академика” (GPS C7-

7). От нея може да се продължи към вр. Черни връх (маршрут С8) или към хижа “Алеко“ (маршрут С3). 

 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat N Long E 

C7-1 694187 4711780 42°32’02.5’’ 23°21’52.4’’ 

C7-2 693203 4711896 42°32’07.1’’ 23°21’09.5’’ 



C7-3 692792 4712477 42°32’26.3’’ 23°20’52.2’’ 

C7-4 692257 4712607 42°32’31.0’’ 23°20’28.9’’ 

C7-5 691727 4712701 42°32’34.5’’ 23°20’05.8’’ 

C7-6 690922 4713068 42°32’47.1’’ 23°19’31.0’’ 

C7-7 690324 4713246 42°32’53.4’’ 23°19’05.0’’ 

 

 

Маршрут С8 – спортна база “Академика”- вр. Черни връх 

Един от красивите високопланински маршрути на Витоша. От него се разкриват гледки към вр. Голям 

Резен, резерват “Бистришко бранище“, Рила, Плана, Стара Планина и Осогово. Изисква добра физическа 

подготовка, тъй като трябва да се комбинира с други маршрути. 

Продължителност: 1 час и 30 мин. 

Трудност: средна 

Опасности: опасност от измръзване, загубване и навлизане в лавиноопасни места при лошо време  

Забележителности: резерват “Бистришко бранище”, вр. Черни връх 

Вертикално превишение: 440 m, изкачване 

Кратко описание: Маршрутът потегля от спортна база „Акдемика”, до която се достига по маршрут C7 или 

С3.  От масивната постройка с леко изкачване в западна посока се стига първия стълб от зимната маркировка 

(GPS C8-1). След 10-на мин. се достига разклона за х. Алеко (маршрут С3), (GPS C8-2). Продължава се в 

посока СЗ с леко изкачване по източните склонове на вр. Скопарник (2226 m, фиг.С8-1). В тази част 

маршрутът преминава през безлесната зона на резерват „Бистришко бранище”. По тази причина, а и поради 

риска от изгубване, трябва да се следва маркираната със стълбове пътека и да не се допуска никакво 

замърсяване. С относително постоянен наклон на леко изкачване (междинни точки за ориентация GPS C8-3 и 

GPS C8-4) се достига седлото между връх Скопарник и югоизточното било на вр. Черни връх (GPS C8-5). В 

ляво се разкриват красиви гледки към южните склонове на Витоша, изворите на река Струма и планините в 

Западна България. При хубаво време може да се предприеме и изкачване на вр. Скопарник (по билото, 

посока Ю-ЮИ). След седлото започва малко по-стръмно изкачване, което се извършва с няколко плавни 

серпентини. Скоро се достига билото (GPS C8-6) в ЮЗ посока от голяма сферична постройка. Тя е радарна 

станция за следене на гражданските полети над България. От тази точка до вр. Черни връх маршрутът 

следва почти равно плато (фиг.С8-2). Движението се извършва в посока С-СЗ до достигане на стълбовата 

маркировка от лифт “Романски“ за вр. Черни връх (GPS C8-7) малко под обръщалото на ски-влека и базата 

на ПСС. От тази точка се завива вляво в посока запад, подминават се споменатите съоръжения и с леко 

неколкоминутно изкачване се достига масивната постройка на метеорологичната наблюдателница на вр. 

Черни връх (GPS C8-8). 

При следване на маршрута в обратна посока (спускане) трябва да се имат предвид няколко основни 

момента: 

• От точка GPS C8-7 спускането трябва да се извършва в близост до стълбовата маркировка. При 
отклоняване вляво (към радарната станция) има опасност от навлизане в лавиноопасни места;  

• По този маршрут снегът често е с големи навяти снежни ребра (особено преди седлото на вр. Скопарник, 
(GPS C8-5). При лоша добра видимост трябва да се внимава, за да не се стигне до сблъсък с някое от 
тях; 

• Някои скиори и сноубордисти се изкачват до вр. Скопарник и се спускат по източния му склон. В такива 
случаи трябва да се внимава да не се подмине стълбвата маркировка. Ако решите да се спуснете от вр. 
Скопарник по билото към спортна база „Акдемика” трябва да го следвате и да внимавате да не се 
отклоните вдясно към изключително лавиноопасната местност Казана; 

 

Координати на важни точки:  



Точка  UTM N UTM E Lat N Long E 

C8-1 690180 4713247 42°32’53.6’’ 23°18’58.7’’ 

C8-2 689558 4713290 42°32’55.5’’ 23°18’31.5’’ 

C8-3 689160 4713477 42°33’01.9’’ 23°18’14.3’’ 

C8-4 688379 4713726 42°33’10.7’’ 23°17’40.4’’ 

C8-5 687937 4713794 42°33’13.3’’ 23°17’21.1’’ 

C8-6 687597 4714110 42°33’23.8’’ 23°17’06.5’’ 

C8-7 687160 4714959 42°33’51.7’’ 23°16’48.4’’ 

C8-8 686995 4714868 42°33’48.9’’ 23°16’41.1’’ 

 

 

Фиг. С8-1 



 

Фиг. С8-2 

 

Маршрут С9 – с. Бистрица – резерват “Бистришко бранище“ – х. “Алеко“ 

Маршрут, който преминава предимно в гористи терени и е подходящ за по-лошо време. Тъй като 

стартира от малка надморска височина може да се преминава със ски и снегоходки само в типично 

зимните месеци  

Продължителност: 3 часа и 30 мин. 

Трудност: средна; продължително изкачване 

Опасности: опасност от загубване при лошо време в последната част; опасност от засягане от 

падащи дървета при силен вятър. 

Забележителности: резерват “Бистришко бранище”,  

Вертикално превишение: 900  m, изкачване 

Кратко описание: Маршрутът потегля от центъра на с.Бистрица (автобуси N  69, 70 от кв.,“Дървеница”, N 98 

от “Хладилника“ и маршрутно такси N25 от ЦУМ). Потегля се по стръмна улица вляво от малко площадче с 

пазар (ул. Стефан Стамболов). Шосето пресича реката и продължава да се изкачва. След излизане от селото 

шосето завива вляво, пресича реката и преминава покрай вилни постройки. При достигане на широка алея 

вдясно маршрутът се отклонява по нея (има  табелки за х. “Алеко”, GPS C9-1), преминава покрай чешма и 

скоро се достига обиколната алея от с. Железница за кв. Бояна (GPS C9-2). Може да се продължи по два 

пътя – или право нагоре (посока ЮЗ), или вдясно по хоризонталната алеята до достигане на реката. Ако се 

избере втория вариант, трябва преди пресичане на реката да се потегли вляво по стръмна пътека, която с 

няколко серпентини достига до алеята за х. “Алеко“. Самата алея се движи почти хоризонтално сред смесена 

буково-иглолистна гора, пресича малко мостче и достига до изкуствено езерце с кът за почивка от другата 

страна на реката. От тук алеята преминава в планинска пътека, като продължава да се изкачва покрай 

Бистришка река сред вековна иглолистна гора. Навлиза се в резерват „Бистришко бранище”. След 

подминаване на скална река от лявата страна (GPS C9-3) се пресича реката и пътеката започва да се 

изкачва по склон с югоизточно изложение. Тъй като много от дърветата са загинали от нападението на 

корояда-типограф, има опасност от падането им при силни ветрове. За това в такива дни е добре да се 

избягва този маршрут. Големият ветровал през 2001 г. наложи и някои промени в трасето на пътеката. Сега 

тя се изкачва по-стръмно по склона и остава по-встрани от най-голямата скална река на Витоша – „Голямата 



грамада”. След “връщането” на пътеката в нормалното й трасе (GPS C9-4) се следва алеята, с плавно 

изкачване се достига до било (GPS C9-5), а после и до поляните в местността „Погледец”. В горния край на 

поляните маршрутът се събира с пътеките от с. Бистрица (през м. „Погледец”) и долната станция на писта 

„Витошко лале” (GPS C9-6). Продължава се с равномерно изкачване през гората в посока З-СЗ и се достига 

дълъг дървен мост над каменна река (GPS C9-7). След преминаването му пътеката се движи повече по 

открити местности с малки групи дървета и по тази причина не е подходяща в лошо време и при липса на 

прокарана пъртина, освен ако не разполагате с GPS приемник или не познавате добре района. Пресичат се 

обширни голи пространства, на които обикновено има следи от спускащи се скиори и сноубордисти 

(междинни точки GPS C9-8 и GPS C9-9). Изкачването продължава до достигане на горския пояс и разклона за 

спортна база „Академика” (маршрут С3, GPS C9-10). Продължава се надясно и по хоризонтал се излиза от 

гората и резервата, пресича се ски-писта „Витошко лале” и се достига до х. “Алеко“.  

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

C9-1 692374 4716130 42°34’25.0’’ 23°20’38.3’’ 

C9-2 691921 4716044 42°34’22.6’’ 23°20’18.4’’ 

C9-3 690269 4715267 42°33’58.9’’ 23°19’05.0’’ 

C9-4 689604 4715174 42°33’56.5’’ 23°18’35.8’’ 

C9-5 689872 4715315 42°34’00.8’’ 23°18’47.7’’ 

C9-6 689652 4716138 42°34’27.7’’ 23°18’39.0’’ 

C9-7 689100 4716137 42°34’28.1’’ 23°18’14.8’’ 

C9-8 688969 4716243 42°34’31.7’’ 23°18’09.2’’ 

C9-9 688911 4716460 42°34’38.8’’ 23°18’06.9’’ 

C9-10 688740 4716519 42°34’40.8’’ 23°17’59.5’’ 

 

Маршрут С10 – с. Кладница – х. “Селимица” – м. “Златни мостове” 

Маршрут, който преминава предимно в гористи терени и е подходящ за по-лошо време. Тъй като 

стартира от малка надморска височина може да се преминава със ски и снегоходки само в типично 

зимните месеци  

Продължителност: 3 часа и 30 мин. 

Трудност: средна;  

Забележителности: каменни реки  

Вертикално превишение: 900  m, 600 m изкачване, 300 m спускане 

Кратко описание: Село Кладница е разположено в западното подножие на Витоша, върху двата бряга на 

Кладнишка река. От центъра на селото се тръгва в източна посока по главната улица, която в началото е 

стръмна. Минава се покрай основното училище (GPS С10-1). След 3 км. по основния асфалтов път за х. 

Селимица се стига до нейния паркинг (GPS С10-2). Оттук маршрута продължава в източна посока по пътя и 

след 200 м. завива рязко в ляво където се намира самата хижа (GPS С10-3). Тя е разположена на 1305 m н.в. 

сред красива природа и разполага с 35 легла за нощуване. От хижата пътеката продължава в северна посока, 

минава покрай няколко вили и поляни и от там променя посоката си в североизточна. Следва се зелена 

маркировка. След около 5 мин. вляво се подминава беседка (GPS С10-4), а след около още 10 мин. се 

преминава каменната река. След нея маршрутът продължава в източна посока и след около 15 мин. се стига 

до каменна чешма (GPS С10-5) вдясно от пътеката. Маршрутът излиза на широка поляна. От ляво се 

включва пътека от с. Рударци (GPS С10-6), а вдясно се виждат отделни скални блокове (местност Гулината), 

от които се открива прекрасна гледка към яз. Студена. След разклона наклонът намалява и след около 15 



мин. се излиза на разклона за х.Острица и почивен дом „Рудничар” (GPS С10-7). Продължава се в посока 

почивен дом „Рудничар” по главния път покрай стълбовете на трасе за електроснабдяване и след 15 мин. се 

стига до почивен дом Трендафила (GPS С10-8). Той се намира в едноименната местност в подножието на 

Владайски Черни връх, на 1632 m н.в. Маршрутът минава под него, завива наляво и минава покрай 

трафопост. Продължава се с леко спускане по алея, като се минава под далекопровода (GPS С10-9) и 

впоследствие по каменен мост се пресича поток (GPS С10-10). След около 5 минути се подминава разклон за 

х. Малинка и след късо стръмно спускане по тясна алея се излиза на почивен дом Панчо Томов (GPS С10-11). 

На около 200 m след сградата (GPS С10-12) маршрутът завива надясно в североизточна посока и след около 

10 мин. излиза на шосето за м. “Златни мостове” (GPS С10-13). За да се стигне до самата местност е 

препоръчително да се продължи по алеята (спускане), а не да се следва пътя. 

Координати на важни точки:  

Точка  UTM N UTM E Lat. N Long. E 

C10-1 679396 4715122 42°34’03.6’’ 23°11’08.3’’ 

C10-2 680736 4715700 42°34’21.2’’ 23°12’07.7’’ 

C10-3 680849 4715753 42°34’22.8’’ 23°12’12.7’’ 

C10-4 680835 4716041 42°34’32.2’’ 23°12’12.4’’ 

C10-5 680901 4717222 42°35’10.4’’ 23°12’16.7’’ 

C10-6 681033 4717408 42°35’16.3’’ 23°12’22.7’’ 

C 10-7 681577 4717423 42°35’16.3’’ 23°12’46.5’’ 

C 10-8 682521 4718193 42°35’40.5’’ 23°13’28.8’’ 

C 10-9 682491 4718369 42°35’46.2’’ 23°13’27.7’’ 

C 10-10 682954 4718841 42°36’01.1’’ 23°13’48.6’’ 

C 10-11 683227 4719056 42°36’07.8’’ 23°14’00.8’’ 

C 10-12 683272 4719138 42°36’10.4’’ 23°14’02.9’’ 

C 10-13 683429 4719559 42°36’23.9’’ 23°14’10.2’’ 

 

 

Поради нарастващата популярност на Южните склонове на Витоша за ски туризъм е 

препоръчително да се трасират и опишат и няколко нови маршрута за ски туризъм.  Това 

следва да се извърши през зимния сезон. Те са: 

• Маршрут за изкачване от м. Белите брези (последна спирка на автобус N69) към вр. 

Белчова скала, вр. Купена, вр. Скопарник към вр. Черни връх 

• Маршрут за изкачване от с. Чуйпетлово към вр. Черни връх през вр. Купена и вр. 

Скопарник и вариант за потегляне от с. Ярема 

• Маршрут за изкачване от с. Ярлово през вр. Малък Ветрен, Голям ветрен, вр. Сивата 

грамада, вр. Купена, вр. Скопарник до вр. Черни връх 

 



3.4. Обекти за фриистайл ски 
 

Фриистайл ските  предполагат практикуването им на безкрайно много различни места, в 

зависимост от способностите, въображението и желанието на фриистайл скиорите. Още 

повече, че различните обекти се променят постоянно в зависимост от метеорологичните 

условия, снеговалежи, вятър, паднали дървета и други. В настоящия текст ще посочим 

някои от най-популярните зони за практикуване на фристайл. 

 „Голи връх“ – Намира се непосредствено над горна лифтова станция на 

седалковият лифт „Драгалевци“ и  представява наклонена поляна обградена от 

страничните и горната страна от ниски дървета от бяла мура. Подходящият лек 

наклон и терена създават благоприятни условия за лесното изграждане на 

сравнително малки скокове, поставяне на тръби, парапети и кутии за пързаляне.   

Мястото е лесно достъпно от лифт и в непосредствена близост до пешеходни 

маршрути. То е любимо на много фриистайл скиори и сноубордисти, които 

намират време и желание да го поддържат и доизграждат с уреди през зимния 

сезон.  Поради лекия наклон и малкия мащаб на скоковете зоната е подходяща 

предимно за  начинаещи фристайлъри, но в зависимост от сложността на уредите 

може да представлява интерес и за напреднали в свободния стил скиори. Едно от 

най-удачните места за допълнително развитие с използване на естествени 

материали.  

 
Снимка на зоната 

 

 „Дупките“ – Зоната се намира под алеята между х.“Алеко“ и станция „Голи връх“, 

малко след дървените мостчета над каменната река под ски влек „Платото” 

(“Боби“). 

 



Зоната представлява интерес за по-напреднали фриистайл скиори, като дава 

възможност за сравнително лесно изграждане на няколко различни вида скокове с 

различни геометрии  (тип „спайн“, „степ даун“ и „дроп“) благодарение на 

стръмните склонове, подходящи за приземяване (т.нар. „попивка“).  Лесно 

достъпна е от х.“Алеко“ и от Драгалевския лифт.  

 

 „Меча Поляна“ – Едноименната местност дава възможност за изграждане на 

различни уреди и скокове за фристайл, благодарение на подходящия наклон и 

релеф. Намира се  в близост до ски писта „Витошко лале“ и има лесен пешеходен 

достъп от ски зона „Алеко“.  Подходяща за обособяване на зона с използване на 

естествени материали. Необходимо е добро ограждане и маркиране поради 

популярността на района и като зона за туризъм, отдих и обучение на начинаещи 

скиори и сноубордисти 

 

 Зона между ски влековете „Алеко”( „Спас“) и „Платото” ( „Боби“) – Представляват 

къси участъци с лек наклон в близост до трасето на „Зелената писта”. Те са 

подходящи за лесно изграждане на скокове или поставяне на тръби или дънери за 

пързаляне. Предимството им е, че зимата често се навяват големи количества сняг, 

които остават по-дълго време пролетта и дават по-дълго време за използването им 

през пролетта. Също така са любими места на много фристайл скиори и 

сноубордисти, поради лесния им достъп от ски зона „Алеко“.  Подходяща за 

обособяване на зона с използване на естествени материали. 

 

 Склоновете западно от ски влек „Платото” ( „Боби“) - Тази зона , която се намира 

между Горно и Долно плато в близост до пътя от м. Голи връх за Черни връх 

представлява голям интерес предимно за по-напреднали фриистайл скиори. 

Различните релефни форми и навяването на големи количества сняг 

предразполагат към сравнително лесното изграждане на по-големи скокове и 

уреди. Това е направило мястото любимо на много опитни фристйлъри. Поради 

липсата на висока растителност не е защитено от ветрове и е подходящо да се 

ползва при добри метеорологични условия. В близост се намира козирка, която 

при определени условия е лавиноопасна. Това предполага наличието и на 

инфмроационна табела за лавинна опасност.  

 

 

 Други  зони – Подходящи условия за фристайл ски и сноуборд може да са създадат 

на множество  други терени, като сечища, дънери и дървета в горите, морени и 

каменни реки и други интересни природни образувания и релефи. Единствената 

граница е въображението и способностите на скиорите и сноубордистите.  В това 

отношение обаче е удачно да се стимулира развитието на зони на безопасни 

места, които не крият излишни рискове  и осигуряват възможност за сравнително 

лесен достъп на екип на спасителна служба (ПСС) при необходимост.  

  



 

3.5. Обекти за обучение по лавинна безопасност 
 

Като най-близка до столицата на София Витоша е подходяща планина за провеждане на обучения, 

включително и по лавинна безопасност.  

По своята същност обученията по лавинна безопасност се разделят на няколко типа:  1) обучение 

за работа с лавинни уреди, сонди и лопати; 2) обучение за направа на тестове за определяне 

състоянието на снежната покривка и 3) обучение за разпознаване на лавиноопасен терен и 

правилен избор на маршрут 

Тези обучения имат своята специфика и изискват определени условия, поради което е удачно да 

се провеждат на точно определени места. Те се характеризират със специфични снежни и теренни 

условия и възможност за сравнително лесен и бърз достъп.  

Обученията за работа с лавинни уреди, лопати и сонди обикновено се провеждат в близост до х. 

Алеко – на поляната до долната станция на ски влек „Алеко” („Спас”); в основата на последната 

стръмна част на ски писта „Алеко”; в близост до козирката западно от ски влек „Платото”; западно 

от вр. Малък резен в малка падинка известна сред скиорите като „Вододайна зона”. Полигоните 

се подготвят и използват в рамките на деня. След приключване на работа изкопаните в снега 

дупки се заравят и на терена не се оставят предмети.  

За траен полигон за обучение за работа с лавинни уреди е подходящ терен в непосредствена 

близост до базата на Планинска спасителна служба (ПСС). Изграждането на подобен полигон би 

позволило сравнително лесно обучаване на голям брой посетители на планината, каквато 

практика съществува в много алпийски страни с цел повишаване нивото на познания и 

намаляване на риска от лавинни инциденти.  

Обученията за направа на тестове за определяне състоянието на снежната покривка се 

провеждат най-често на места с дълбоки снежни навевки. Такива са някои зони по „Стената” в 

близост до х. Алеко. При тях също се изгражда полигон само за рамките на учебното занятие и 

след приключване на работа на терен не остават трайни следи. 

Обученията за разпознаване на лавиноопасен терен и правилен избор на маршрут се провеждат 

в районите на вр. Малък резен, Голям резен и м. Капакливец. При тях се извършва придвижване и 

коментиране на теренни особености без да е необходима направа на полигон.  

 

  



 

4. Предложения за бъдещо развитие на свободните ски на Витоша 

 

Както вече беше подчертано Витоша има изключителен потенциал за развитие като зона за 

практикуване на свободни ски предимно чрез изграждане на мрежа от маршрути за ски туризъм, 

маркиране на трасета за фриирайд, обособяване на зони за фриистайл и изграждане на зони за 

обучение. Това се дължи предимно на непосредствената близост до столицата на България. 

Развиването на това направление от спортно-туристически дейности ще допринесе много за 

привличане на повече млади хора в планината и приобщаването им към идеите за здравословен 

живот и отговорно отношение към околната среда.  

Едновременно с развитието на потенциала за ски туризъм трябва да се обърне сериозно 

внимание и на осигуряване на условия за максимално безопасно практикуване на сводните ски и 

като цяло зимния туризъм.  

Предлаганите мерки за развитие на свободните ски и повишаване на безопасността на зимните 

туристи на Витоша и в частност практикуващите свободни ски може да се обобщят в няколко 

основни групи: 

1) Мерки, свързани с адекватно маркиране на маршрути за ски туризъм, свободни ски 

спускания и фриистайл; 

 2) мерки, свързани с изграждане на зони за фриистайл;  

2) мерки, свързани с информираност на посетителите за потенциалните опасности;  

3) мерки, свързани с подаване на информация за потенциални опасности и даване 

възможност за информиран избор от страна на посетителите на планината; 

 4) мерки, свързани с обучение за потенциални опасности и намаляване риска от инциденти 

 

В следващия текст описваме виждането на екипа, изготвящ стратегията за реализирането 

на тези мерки: 

4.1. Мерки и дейности, свързани с адекватно маркиране на маршрути за 

ски туризъм и свободни ски спускания  
 

Предлага се маркирането на маршрутите за ски туризъм със съответна маркировка. Най-

удачно е тя да е под формата на унифицирани знакови означения. Предлагаме те да са 

няколко типа:  1) обозначителни знаци; 2) насочващи знаци; 3) предупреждаващи знаци за 

труден участък или споделен маршрут;  

Обозначителните знаци може да са стилизиран ходещ скиор, като под него се означи 

кодът на съответния маршрут (например C1). Тези означения може да се поставят върху 

правоъгълни метални подложки, които да се прикрепват към съществуваща стълбова 



зимна маркировка, дървета или на изрично поставени нови трайни маркировъчни знаци 

(колове), при липса на такива.  

Насочващите знаци представляват правоъгълни оказателни табели за наименование на 

маршрут и посока на движение на маршрута.  

Предупредителните знаци се поставят в случаите, когато по даден маршрут следва опасен 

участък или даден маршрут е със споделено използване с пешеходни туристи и 

потенциално спускащи се скиори. В такива случаи е удачно да има и информационни 

табели за „споделен маршрут”.   

Според нас е редно маркировъчните знаци да са сходни като размери и стилистика с вече 

поставените подобни знаци за маршрутите за велотуризъм и спускания с планински 

велосипеди. В допълнение е необходимо на всички изходни пунктове, както и на 

популярни за посещение места на Витоша да се поставят информационни табели за 

маршрутите за ски туризъм.  

По отношение на маршрутите за фриирайд ски е удачно трайно маркиране на терен на 

стартови точки (обозначителни знаци). Това ще намали риска от поемане по погрешен 

маршрут и ще улесни подаването на адекватна информация в случай на нужда от оказване 

на помощ при инцидент. Маркирането е удачно да се извърши чрез унифицирано знаково 

означение. Предлагаме то да е стилизиран спускащ се през труден терен скиор, като под 

него се изпише популярно наименование на маршрута, краткия код  и категорията на 

трудност по вече описаната схема. Тези означения може да се поставят върху правоъгълни 

метални подложки, които да се прикачват към съществуваща стълбова маркировка за 

лавиноопасни терени (например в района на вр. Голям резен) или на изрично поставени 

нови трайни маркировъчни знаци (колове), при липса на такива. Поради по-големия обем 

информация, който трябва да се събере върху тези обозначителни знаци, те следва да са 

по-големи от тези за маршрутите за ски туризъм.  

В допълнение е необходимо на възлови места по подходните маршрути към райони с 

маршрути за фриирайд, както и на по-популярни за посещение места на Витоша  и 

лифтови станции да се поставят информационни табели за маршрутите за фриирайд ски. 

 

По отношение на зоните за фриистайл е удачно обозначаването им със съответна 

информационна табела за обекта, както и частично теренно ограждане на зоната в случай 

на намиращ се в непосредствена близост маршрут за туризъм, плац за туризъм или ски 

писта. Това би намалило вероятността от неволни сблъсъци и травми.   

 

Считаме, че е необходимо планирането на изработването и поставянето на следния брой 

обозначителни, насочващи и предупредителни знаци и информационни табели: 

 

• Обозначителни знаци за маршрути за ски туризъм  - 300 бр.  

• Обозначителни знаци за маршрути за фриирайд – 50 бр. 



• Обозначителни знаци за зони за фристайл с информация за безопасно 

практикуване и поддържане на зоната и потенциални опасности – 5 бр. 

• Насочващи знаци за маршрути за ски туризъм – 50 бр. 

• Предупредителни знаци за опасност по маршрут за ски туризъм - 50 бр. 

• Предупредителни знаци за споделен маршрут – 50 бр. 

• Информационни табели за маршрути за ски туризъм – 10 бр. 

• Информационни табели за маршрути за фриирайд – 5 бр. 

• Брошури за популяризиране и даване на основна информация за маршрути за ски 

туризъм – 4000 бр 

• Брошури с информация за маршрути за фриирайд и потенциални опасности –  2000 

бр 

 

4.2. Мерки и дейности за изграждане на зони за фриистайл 
 

Световната практика за изграждане на „сноупаркове“ за ски и сноуборд фриистайл 

включва използването на тежки снегоотъпкващи и снегооформящи машини, както и 

специализиран персонал с дълбоки познания в областта. Тези специализирани писти 

изискват ежедневни грижи, защото интересът и потокът от скиори и сноубордисти е голям.  

Поддръжката се поема от курортите, а често се намират и много спонсори, които чрез 

подкрепата си за зоната осъществяват реклама.  

В настоящия момент в ски зоните на Витоша не съществуват подобни „сноупаркове“. 

Нашият екип счита, че изграждането на подобни големи зони с нужда от ежедневна 

поддръжка е отговорност на фирмите, стопанисващи ски съоръжения и ски писти. По тази 

причина ние разглеждаме възможностите за изграждане на малки зони за фриистайл , 

които не изискват ежедневна поддръжка от тежка механизация и специализиран 

персонал.   Предвижда се серия от мерки за по-добра информираност за безопасно 

практикуване и отношение към околната среда, както и изграждане на спомагателни 

конструкции и уреди за фриистайл.  Това е най-близкия до природата и планината начин 

за практикуване на фриистайл ски, от където е и възникнал този стил. Със собствени сили 

са се изграждали много скокове и други уреди от почти всички водещи съвременни 

фриистайл скиори. И до момента много от добрите фриистайл скиори и сноубордисти 

често предпочитат да създадат нещо сами, по свое виждане, различно от отъпканите 

курортни фристайл паркове.  

Според нас е удачно усилията на дирекцията на ПП „Витоша” и фриистайл общността да се 

насочат към обособяване на 5 фриистайл зони съобразени с естествените дадености на 

терена: 

 Зона „Голи връх“  

 



Намира се във вече описаната зона за фриистайл в близост до горната станция на 

седалковия лифт Бай Кръстьо – Голи връх. Според нас е удачно изграждане на 4 

конструкции и 6 уреда за фриистайл.   

Предлаганите дървените конструкции са: 

- скок с попивка; рейл; 

- засилка; 

- спайн; 

- навес/завет. 

Уреди за фриистайл: 

- фън бокс; 

- райл; 

- кинк бокс; 

- кинк рейл; 

- рейнбоу; 

- варел; 

 

За типови конструкции и примерни снимки на предлаганите конструкции и 

уреди моля вижте приложенията към настоящата концепция 

 

 Зона „Дукпата“   

Намира се на мястото на вече описаната съществуваща неофициално обособена 

зона. Според нас удачно е изграждане на 3 конструкции и 4 уреда 

 

Дървените конструкции: 

 

- скок; 

- куотър пайп/хип; 

- навес/завет. 

 

 Уреди за фристайл: 

- фън бокс; 

- райл; 

- рокет бокс; 

- С-бокс; 

 

 Зона „Меча поляна“  

 

Намира се на мястото на вече описаната съществуваща неофициално обособена зона.  

Според нас удачно е изграждането на 1 конструкция и 3 уреда. 

 

Дървената конструкция представлява скок с попивка. 

 

Уреди за фристайл: 

- Бокс; 



- С-рейл; 

- Варел; 

 

 Зона между ски влекове „Алеко“(„Спас“) и „Платото“(„Боби“)   

 

 Според нас удачно е изграждане на 1 конструкция и 2 уреда. 

 

Дървената конструкция представлява скок тип „дроп“  

 

Уреди за фристайл: 

 

- кинк бокс; 

- трий райд; 

 

Друга зона – Предвижда се изграждането на още една малка зона за фристайл в 

горите около ски зона „Алеко“. Възможни са различни варианти за уреди или дървена 

конструкция, в зависимост от конкретните условия (трий райд, геп, рейнбол трий или 

др.) 

Считаме, че е необходимо допълнително поставяне на: 

 информационни табели на възлови места и изходни пунктове в близост до 

зоните(ски зона „Алеко“, лифт станция „Голи връх“) за наличието, 

местонахождения и ниво на трудност на зоните за фриистайл. Предвижда се 

табелите да бъдат с включен снимков  и картов материал- 5 бр; 

  насочващи знаци към зоните за фристайл – 20 бр; 

 Информационни табели при зоните за фристайл с информация за начина на 

изграждане и поддръжка на зоната, безопасно практикуване, информация за 

потенциални опасности и мерки в случай на злополука. Предвижда се табелите да 

бъдат с включен снимков материал и инфографики- 5 бр;  

 уреди за фриистайл – 5 бр ; 

 дървени конструкции, които да улесняват изграждане на уредите, спестявайки 

натрупване на големи количества сняг и необходимостта  от тежка механизация. 

Такива уреди и конструкции правят до голяма степен подобряват безопасността , 

тъй като често поради липса на достатъчно сняг и механизация е трудно да се 

постигне желаната форма,а липсата на правилна геометрия на даден уред се 

повишава риска от травми – 5 бр. 

 Брошури с информация за зони за фриистайл и потенциални опасности – 2000 бр. 

Уредите за фриистайл и дървените конструкции следва да се поставят според 

конкретните нужди на съответните зони от опитни в тази област спортни клубове, асоциации 

или фирми. При изпълнение на трайните дървените конструкции и уреди за фристайл считаме, че 

е удачно и целесъобразно използването на паднали дървета в близост до зоните. По този начин 

се използват естествени материали, не се налага отсичането на нови дървета и закупуването на 

дървен материал се ограничава.  От изключително значение е такива уреди и конструкции на 

уреди да са изработени или ръководени от добре запознати със спецификата на подобни 

съоръжения изпълнители. Това е от решаващо значение за безопасността, функционалността и 



издръжливостта на уредите и съответно устойчивостта на  фриистайл зоните. Оформянето им със 

сняг през зимата следва да се контролира от опитни в областта спортисти. Посредством 

информационните табели ще бъде разяснено какво представляват съответните съоръжения, как 

се използват безопасно и как може да се поддържат. По този начин няма да е необходимо 

специализиран персонал и техника за ежедневна поддръжка и  всеки желаещ (обикновено група) 

ще може да се грижи и експлоатира фристайл зоните посредством лични средства(лопати, ски, 

сноуборди и други). Предвижда се зоните периодично (веднъж на 1-2 седмици) да се контролират 

и поддържат от опитни в областта скиори и сноубордисти.  

Предвижда се провеждане на няколко различни  мероприятия в изградените фриистайл 

зони. Първият тип мероприятия ще са с обучителен характер под формата на „работилници” 

(workshop). В тях ще се показват добри практики за безопасно изграждане на уреди, познаване на 

релефи  и терени, както и методи за поддръжка на фриiстайл зоните. Важно е тези обучения да се 

провеждат от опитни в областта скиори или сноубордисти.  

Другият тип мероприятия се предвижда да има пo-забавен характер и да привличат по 

широк кръг почитатели на спорта. Идеята тези мероприятия да включват демонстрации, малки 

състезания и различни игри, като освен това възпитават отношение към околната среда и 

природата.  

Информацията за мероприятията, фриистайл зоните, безопасното и пълноценно им 

използване се предвижда да има в глобалната информационна мрежа. Чрез собствени страници в 

различни социални мрежи, подстраници в сайтове за ски и сноуборд може най-ефективно да се 

подава информация и да се получава обратно такава, особено ако се има предвид целевата група, 

включваща предимно млади хора.  

Друга информационна вълна се предвижда да се проведе чрез брошури  разпространени 

по различни възлови места, магазини, спортни клубове, лифт-станции и хижи.  Листовките ще 

съдържат информация за местонахожденията на фриистайл зоните, какво представляват и мерки 

относно безопасната им експлоатация. 

 

4.3. Мерки и дейности свързани с информираност на посетителите на 

зимна Витоша за потенциалните опасности 
 

Една от ефективните и крайно необходими групи от мерки е свързана с предоставяне на 

информация на посетителите на Витоша в адекватен, лесен за интерпретиране и разбиране вид. 

Това подпомага хората да направят информиран избор. Подобен подход е за предпочитане пред 

„рестриктивния подход”,който се базира на неясно дефинирани забрани и като цяло не дава 

добри резултати. Трябва да се има предвид и че категорията хора, до които трябва да достигне 

подобна информация по правило са млади, добре образовани хора, които са свикнали с 

наличието на адекватна информация и предпочитат да правят свободни избори за своите 

действия. 

Ние считаме, че има крайна необходимост от: 

• изработване и поставяне на терен на възлови места на табели с ясно разписана и 

подходящо онагледена информация за: А) потенциални опасности (например 



лавиноопасни терени в близост; опасности, свързани с травмиране при 

практикуване на фриистайл и адекватни действия в случай на инцидент); Б) 

природни обекти и правилно отношение към заобикалящата околна среда 

В допълнение трябва да се подготвят, издадат и разпространяват информационни 

брошури.  

 

 

Считаме, че е необходимо планирането на изработването и поставянето на следния брой 

информационни табели за опасности: 

• Информационни табели за лавиноопасни зони – 10 бр. 

• Предупредителни табели за навлизане в лавиноопасна зона – 50 бр.  

• Информационни брошури за лавиноопасни места – 5000 бр. 

• Информационни брошури за опасностите в зимната планина и правилно 

поведение на туристи и скиори – 5000 бр. 

 

4.4. Мерки и дейности свързани с подаване на информация за 

потенциални опасности и даване възможност за информиран избор от 

страна на посетителите на планината 
 

В тази група от мерки се предлага подаване по електронен път на адекватна информация, 

която да може да се използва и онагледи на съвременни мобилни електронни устройства. Тази 

информация може да се обобщи в няколко групи: 

• статична информация, като картирани маршрути за ски туризъм, стартови точки на 

фриирайд маршрути, положение на зони за фриистайл ски, граници на 

лавиноопасни зони. Тази информация се подготвя предварително и се публикува в 

уеб сайт в удобни за използване файлови формати. Потребителите могат да свалят 

и използват файловете в offline режим 

• динамично обновяваща се информация за подаване на предупреждения за 

потенциални опасности (например повишаване на лавинната опасност, очаквани 

опасни метеорологични условия) или актуални условия (например актуално 

състояние на елементи на времето подавано от автоматични метеорологични 

станции) 

Считаме, че е необходимо планирането на изпълнението на следните дейности: 

 

• Подготовка на Shape файлове за GIS софтуерни системи за зони за маршрути за ски 

туризъм, стартови точни за фриирайд маршрути, положение на зони за фриистайл ски, 



граници на лавиноопасни зони, трансформирането им в подходящи за масова употреба 

файлови формати и качване на уеб сървър за свободен достъп 

• Закупуване и инсталиране на автоматични метеорологични станции с възможност за 

автономно събиране на данни при трудни планински условия, предаване на данните по 

GSM/радио връзка; Снабдени с камера и възможност за предаване на снимка през 

интервали от време. С възможност за автономно измерване на дълбочина на снежна 

покривка и дълго и късо-вълнова радиация. С включен абонамент за пренос на данните по 

безжичен път за 5 години, съхранение на данните на сървър и предоставяне за ползване 

през интернет и включен монтаж на терен. 

• Периодична работа от експерти по проверка състоянието на снежната покривка и 

издаване на информационен и предупредителен бюлетин в периоди с очаквано 

повишаване на лавинната опасност 

4.5. Мерки и дейности свързани с обучение за потенциални опасности и 

намаляване риска от инциденти 
 

Обучението заедно с подаването на адекватна информация са сред най-удачните и 

резултатни мерки за избягване на инциденти и намаляване на риска за спортуващите. Особеност 

за българския туризъм и в частност свободните ски е доминираща „самообразованост” сред 

практикуващите. Много малка част от тях са преминали през обучителни курсове. Причините за 

това се базират на принципна наклонност на българите към самообучение и абстрахираност от 

организирани форми за обучение. По тази причина може да се счита, че голям процент от 

посетителите на нашите планини, включително и Витоша не познават и не оценяват обективно 

опасностите, свързани с практикуване на любимите им спортни дейности. Това създава сериозен 

риск от инциденти, някои от които и потенциално животозастрашаващи. По тази причина считаме, 

че част от ангажиментите на дирекцията на ПП „Витоша” следва да са свързани с активни действия 

по обучение посетителите на планината. Такива мерки следва да се изпълняват съвместно с 

организации, които имат натрупан опит в конкретните дейности, за да има реална ефективност.  

По отношение на потенциалните опасности, свързани със свободните ски, опита на БАССЕС 

показва, че те са предимно от естество на травматизъм и проблеми с лавини.  

Докато травматизма трудно може да се повлияе директно чрез краткосрочни обучения, не 

така стои въпроса с превенцията на лавинни инциденти. По тази причина предлагаме да се 

разработят няколко групи обучения: 

1. Видео образователни материали под формата на кратки серии по определени 

теми с конкретно демонстриране на правилни действия 

 

2. Кратки обучения в рамките на до два часа през уикендите. Този тип обучения са 

ефективни за: А) базово запознаване с различни технически средства и правилните начини 

за използването им; Б) периодично опресняване на знанията за боравене с технически 

средства.  

Световният опит показва, че особено необходимо е да се тренира правилно боравене с 

лавинни уреди, сонди и лопати и правилно оказване на базова първа помощ при тежки 



инциденти. Тези умения са ключово необходими, тъй като само изключително 

навременното и правилно изпълнение дават шанс за оцеляване на пострадали хора при 

лавинни инциденти или тежки травми.  

 

В редица алпийски курорти е налично подобно обучение, което е свободно достъпно за 

посетителите на даден курорт или е срещу минимална такса. Това увеличава шанса за 

включване към обучението на повече хора.  

Ние предлагаме да се провеждат 2 типа кратки обучения в рамките на до 2 часа в терен в 

непосредствена близост до базата на ПСС до х. Алеко: 

• Обучение за бърза и правилна работа с лавинен уред, лавинна сонда и лавинна 

лопата. То може да се осъществява много ефективно при наличие на специален 

технически полигон, който позволява да се пускат и спират предавателни 

устройства (т.е. симулирано различно положение на затрупани от лавина хора). 

Такъв полигон може да се инсталира трайно на терен или да се инсталира за 

рамките на деня за провеждане на обучението 

• Базово обучение за изкуствено дишане и външен сърдечен масаж (CPR) и 

ключови действия за спасяване на човешки живот при наличие на тежки 

наранявания. Такова обучение може да се изпълнява адекватно в близост до 

базата на ПСС с наличие на специални устройства („манекени”) за трениране на 

CPR 

 

3. По-продължителните обучения са свързани с усвояване на умения за правилен 

подбор на маршрут за движение, спускане, избягване на лавиноопасни зони и оценка 

състоянието на снежната покривка. Те може да се провеждат като отделни модули в 

рамките на по 3-4 часа или обединен курс в рамките на 2 дни. Практика е такива обучения 

да се провеждат периодично (например в България БАССЕС и няколко специализирани 

гид-агенции провеждат едно до няколко обучения за сезон). Удачно е периодично да има 

и кратки обучения, които запознават посетителите на Витоша с характерни особености на 

планината по отношение на лавинна опаснсот. Тези обучения може да се провеждат 

веднъж месечно в рамките на 3 до 4 часа (т.е. половин ден) в почивни дни.  

 

За успешно осъществяване на горе-предложените групи от мерки според нас е  

необходимо планирането на изпълнението на следните дейности: 

 

 Изготвяне на серия от кратки видео материали за обучение за правилно практикуване на 

дейности по преценка на лавинна опасност, избор на маршрут за движение в зимна 

планина, избор на маршрут за спускане със ски или сноуборд, спасителни действия в 

случай на инцидент 

• Закупуване на полу-автоматизиран полигон за обучение и тренировка за 

работа с лавинни уреди 



•  Провеждане на 30 бр. Кратки обучения за правилна работа с лавинни уреди, 

лавинни сонди и лавинни лопати в рамките на 3 зимни сезона (10 обучения на 

сезон) 

• Провеждане на 20 бр. кратки обучения за правилно оказване на първа помощ в 

рамките на 3 сезона 

• Провеждане на 9 броя половиндневни обучения по опознаване особеностите 

на лавиноопасните терени и правилната оценка на лавинната опасност на 

Витоша в рамките на 2 сезона 

• Подготовка и издаване на книжка джобен формат с кратки и ясно описани 

алгоритми за действия при оценка на снежната обстановка и реакция в случай 

на инциденти в зимна обстановка 

  



 

4.6. Обобщение на предлаганите дейности  
 

1. Изработка на обозначителни, насочващи и предупредителни знаци и информационни 

табели: 

• Обозначителни знаци за маршрути за ски туризъм  - 300 бр.  

• Обозначителни знаци за маршрути за фриирайд – 50 бр. 

• Обозначителни табели за зоните за фриистайл – 5 бр. 

• Насочващи знаци за маршрути за ски туризъм – 50 бр. 

• Насочващи знаци за зони за фриистайл – 20 бр. 

• Предупредителни знаци за опасност по маршрути за ски туризъм - 50 бр. 

• Предупредителни знаци за споделен маршрут – 50 бр. 

• Предупредителни табели за навлизане в лавиноопасна зона – 50 бр.  

• Информационни табели за маршрути за ски туризъм – 10 бр. 

• Инфомрационни табели за маршрути за фриирайд – 5 бр. 

• Информационни табели за наличието, местонахождения и ниво на трудност на 

зоните за фриистайл – 5 бр. 

• Информационни табели при зоните за фристайл с информация за начина на 

изграждане и поддръжка на зоната, безопасно практикуване, информация за 

потенциални опасности и мерки в случай на злополука - 5 бр. 

• Информационни табели за лавиноопасни зони – 10 бр. 

 

2. Издаване на информационни брошури, печатни информационни материали и видео-

обучителни материали 

• Брошури за популяризиране и даване на основна информация за маршрути за ски 

туризъм – 4000 бр. 

• Брошури с информация за маршрути за фриирайд и потенциални опасности – 2000 

бр. 

• Брошури с информация за зони за фристайл и потенциални опасности – 2000 бр. 

• Информационни брошури за лавиноопасни места – 5000 бр. 

• Информационни брошури за опасностите в зимната планина и правилно 

поведение на туристи и скиори – 5000 бр. 



• Подготовка и издаване на книжка джобен формат с кратки и ясно описани 

алгоритми за действия при оценка на снежната обстановка и реакция в случай на 

лавинни инциденти  

3. Подготовка на информационни и обучителни материали в електронен вариант: 

•  Подготовка на Shape файлове за GIS софтуерни системи за зони за маршрути за ски 

туризъм, стартови точни за фриирайд маршрути, положение на зони за фриистайл 

ски, граници на лавиноопасни зони, трансформирането им в подходящи за масова 

употреба файлови формати и качване на уеб сървър за свободен достъп 

• Изготвяне на серия от кратки видео материали за обучение за правилно 

практикуване на дейности по преценка на лавинна опасност, избор на маршрут за 

движение в зимна планина, избор на маршрут за спускане със ски или сноуборд, 

спасителни действия в случай на инцидент 

• Изготвяне на информационна платформа за подаване на on-line информация за 

състоянието на времето, снежната покривка и опасностите на територията на ПП 

„Витоша” 

4. Дейности по обучение, събиране на информация и подаването й към посетителите на 

планината: 

• Провеждане на 30 бр. Кратки обучения за правилна работа с лавинни уреди, 

лавинни сонди и лавинни лопати в рамките на 3 зимни сезона 

• Провеждане на 20 бр. Кратки обучения за правилно оказване на първа помощ в 

рамките на 3 сезона 

• Провеждане на 9 броя половиндневни обучения по опознаване особеностите 

на лавиноопасните терени и правилната оценка на лавинната опасност на 

Витоша в рамките на 2 сезона 

• Провеждане на 10 бр. обучения за изграждане на фриистайл уреди и познаване на 

подходящи релефи и безопасни терени за фриистайл 

• Провеждане на 5 бр. демонстрационни мероприятия по фриистайл 

• Периодична работа от експерти по проверка състоянието на снежната покривка и 

издаване на информационен и предупредителен бюлетин в периоди с очаквано 

повишаване на лавинната опасност 

5. Дейности за изграждане на конструкции за фриистайл и закупуване на техническо 

оборудване 

• Изграждане на уреди за фристайл – 15 бр ; 

• Изграждане на дървени конструкции, които да улесняват изграждане на уреди за 

фриистайл, спестявайки натрупване на големи количества сняг и необходимостта  

от тежка механизация – 10 бр; 

• Закупуване и инсталиране на 5 бр. автоматични метеорологични станции с 

възможност за автономно събиране на данни при трудни планински условия, 



предаване на данните по GSM/радио връзка; Снабдени с камера и възможност за 

предаване на снимка през интервали от време. С възможност за автономно 

измерване на дълбочина на снежна покривка и дълго и късо-вълнова радиация. С 

включен абонамент за пренос на данните по безжичен път за 5 сезона, съхранение 

на данните на сървър и предоставяне за ползване през интернет и включен 

монтаж на терен. 

• Закупуване на полу-автоматизиран полигон за обучение и тренировка за работа с 

лавинни уреди 

 

 

  



Приложения 

P1: Карта на маршрути за ски туризъм 

 

Маршрутите са представени и като електронно приложение (Shape файл за ArcGIS) 



 

Р2: Карта на маршрути за фриирайд и ски спускания 

 

Картата е представена и като приложение в електронен формат за Google Earth  

  



Р3: Карта на лавиноопасни места на Витоша 

 

Обща карта на лавиноопасни места на Витоша (лилав щрих) 



 

Карта на лавиноопасни места в по-популярни за посещение през зимата зони в ПП „Витоша“ 

  



P4: Примери за конструкции и уреди за фриистайл 
 

 

Примерна дървена конструкция на скок. Размерите и геометричните особености задължително 

трябва да се съобразят с особеностите на конкретното място на терена.  

 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚С-бокс‘ 

 



 

Пример за уред за фриистайл тип  „С-бокс от дърво” 

 

 

Пример за уред за фриистайл тип  ‚рокет бокс‘ 

 

Пример за уред за фриистайл тип  ‚рейл‘ 



 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚бокс‘ 

 

 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚кинк рейл‘ 

 

 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚кинк бокс‘ 



 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚варел‘ 

 

 
Пример за уред за фриистайл тип  ‚рейнбоу‘ 

 

 
Пример за уред за фриистайл тип  ‘S-бокс‘ 



 
    Пример за уред за фриистайл тип  ‚рокет бокс‘ 

 
Пример за скок ‚Хип‘ със странично приземяване 

 



 
Пример за скок ‚Куотър пайп‘ 

 

 
Пример за скок с ‚геп‘ и попивка 

 

 
Пример за извънпистов скок използващ естествен терен със стръмна попивка. Подобни 

скокове се изграждат в зона „Дупката” 



P5: Приблизителни очаквани стойности за изпълнение на мерки по пера 

 

Група разходи брой единична 

цена

обща очаквана 

стойност, лв.

1.       Изработка на обозначителни, насочващи и предупредителни 

знаци и информационни табели:

Обозначителни знаци за маршрути за ски туризъм  300 10 3000

Обозначителни знаци за маршрути за фриирайд 50 20 1000

Обозначителни табели за зоните за фриистайл 5 50 250

Насочващи знаци за маршрути за ски туризъм 50 20 1000

Насочващи знаци за зони за фриистайл 20 20 400

Предупредителни знаци за опасност по маршрути за ски туризъм

50 16 800

Предупредителни знаци за споделен маршрут 50 16 800

Предупредителни табели за навлизане в лавиноопасна зона 50 16 800

Информационни табели за маршрути за ски туризъм 10 800 8000

Инфомрационни табели за маршрути за фриирайд 5 800 4000

Информационни табели за наличието, местонахождения и ниво на 

трудност на зоните за фриистайл 5 800 4000

Информационни табели при зоните за фристайл с информация за 

начина на изграждане и поддръжка на зоната, безопасно 

практикуване, информация за потенциални опасности и мерки в 

случай на злополука
5 800 4000

Информационни табели за лавиноопасни зони със стойки 10 800 8000

СУМА по перо 36050

2.  Издаване на информационни брошури, печатни 

информационни материали и видео-обучителни материали

Брошури за популяризиране и даване на основна информация за 

маршрути за ски туризъм 4000 1 4000

Брошури с информация за маршрути за фриирайд и потенциални 

опасности 2000 1 2000

Брошури с информация за зони за фристайл и потенциални 2000 1 2000

Информационни брошури за лавиноопасни места 5000 1 5000

Информационни брошури за опасностите в зимната планина и 

правилно поведение на туристи и скиори 5000 1 5000

Подготовка и издаване на книжка джобен формат с кратки и ясно 

описани алгоритми за действия при оценка на снежната 

обстановка и реакция в случай на лавинни инциденти 1000 5 5000

СУМА по перо 23000

3.       Подготовка на информационни и обучителни материали в 

електронен вариант:

 Подготовка на Shape файлове за GIS софтуерни системи за зони 

за маршрути за ски туризъм, стартови точки за фриирайд 

маршрути, положение на зони за фриистайл ски, граници на 

лавиноопасни зони, трансформирането им в подходящи за 

масова употреба файлови формати и качване на уеб сървър за 1 1000 1000

Изготвяне на серия от кратки видео материали за обучение за 

правилно практикуване на дейности по преценка на лавинна 

опасност, избор на маршрут за движение в зимна планина, избор 

на маршрут за спускане със ски или сноуборд, спасителни 10 3000 30000

Изготвяне на информационна платформа за подаване на on-line 

информация за състоянието на времето, снежната покривка и 

опасностите на територията на ПП „Витоша” 1 3000 3000

СУМА по перо 34000



 
 

Забележка: В така посочените очаквани стойности не е посочена стойност на труд за поставяне на 

обозначителни и предупредителни знаци на терен  

4.       Дейности по обучение, събиране на информация и 

подаването й към посетителите на планината:

Провеждане на 30 бр. Кратки обучения за правилна работа с 

лавинни уреди, лавинни сонди и лавинни лопати в рамките на 3 30 80 2400

Провеждане на 20 бр. Кратки обучения за правилно оказване на 

първа помощ в рамките на 3 сезона 20 100 2000

Провеждане на 9 броя половиндневни обучения по опознаване 

особеностите на лавиноопасните терени и правилната оценка на 

лавинната опасност на Витоша в рамките на 2 сезона 9 80 720

Провеждане на 10 бр. обучения за изграждане на фриистайл 

уреди и познаване на подходящи релефи и безопасни терени за 10 200 2000

Провеждане на 5 бр. демонстрационни мероприятия по 5 5000 25000

Периодична работа от експерти по проверка състоянието на 

снежната покривка и издаване на информационен и 

предупредителен бюлетин в периоди с очаквано повишаване на 

лавинната опасност 75 200 15000

СУМА по перо 47120

5.        Дейности за изграждане на конструкции за фриистайл и 

закупуване на техническо оборудване

Изграждане на уреди за фристайл 15 1000 15000

Изграждане на дървени конструкции, които да улесняват 

изграждане на уреди за фриистайл, спестявайки натрупване на 

големи количества сняг и необходимостта  от тежка механизация 10 1600 16000

Закупуване и инсталиране на 5 бр. автоматични метеорологични 

станции с възможност за автономно събиране на данни при 

трудни планински условия, предаване на данните по GSM/радио 

връзка; Снабдени с камера и възможност за предаване на снимка 

през интервали от време. С възможност за автономно измерване 

на дълбочина на снежна покривка и дълго и късо-вълнова 

радиация. С включен абонамент за пренос на данните по 

безжичен път за 5 сезона, съхранение на данните на сървър и 5 8000 40000

Закупуване на полу-автоматизиран полигон за обучение и 

тренировка за работа с лавинни уреди 1 10000 10000

СУМА по перо 81000

ОБЩА СУМА 221170


