ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Отчет за дейността на ДПП Витоша през 2011 г.

СОФИЯ
2012 год.

I.

АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Изработване и поставяне на предупредителни и забранителни табели
1.1.Осигуряване на безопасност на туристите в планината
Като мярка за осигуряване на безопасността на туристите в планината, експерти от
Дирекция на Природен парк Витоша започнаха да монтират предупредителни табели в
районите със стръмни и отвесни скали извън маркираните маршрути. Тези табели с
надпис „Внимание! Опасност от падане!” имат за цел да обърнат внимание на
посетителите за рискови места на територията на парка.

Монтиране на табели „Внимание! Опасност от падане”
1.2. Монтиране на табели за пожарна безопасност на територията на ПП
Витоша
Дирекция на Природен парк Витоша съдейства за избор на местата за поставянето и
изработватето на 40 броя табели за пожарна безопасност на територията на парка и е
автор на текста на табелите.
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Монтиране на табели за пожарна безопасност
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2. Пребоядсиване на колове от зимната маркировка и освежаване на
лятната маркировка
2.1. Зимна маркировка
В началото на лятото на 2011 г. беше направен ремонт на над 60 километра зимна
стълбова маркировка. Възстановяването и ремонтът се осъществиха благодарение на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на
биологичното разнообразие в Република България”, съгл. Договор № 58301-С-003 за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни
дейности от плана за управление на Природен парк Витоша”

Зимната стълбова маркировка по туристически маршрут
х. Селимица – с. Чуйпетлово – С. Ярлово
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Зимната стълбова маркировка по туристически маршрут
с. Боснек – м. Меча чешма
2.2. Лятна маркировка
През 2011 г. беше закупена боя и беше освежена лятната маркировка по определени
туристически маршрути.

Обозначаване на разклоните по маршрута
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Подновената лятна маркировка
3. Поддържане на Алеята за незрящи
Инвентаризация на табелите на Алеята за незрящи. Отпечатване на нови табели с
брайлов текст и на PVC фолио с текст на кирилица. Монтирани са новите табели от
PVC фолио. Отпечатани са нови брайлови табели, които ще се монитрат през пролетта.
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4. Поддържане на архитектурните елементи в парка и монтиране на нови
такива на подходящи места
4.1. Инвентаризация на текущото състояние на туристически алеи в ПП
Витоша.
- м. Златни мостове – кв. Владая
- м. Златни мостове – х. Момина скала – кв. Бояна.
- м. Златни мостове – х. Бор – м. Ушите.
- м. Дендрариум – кв. Княжево.
- м. Златни мостове – Дендрариум.
- х. Кумата - м. Златни мостове.
- м. Златни мостове – м.Офелиите
- м. Златни мостове – с. Кладница.
- х. Бор – х. Боерица.
- х. Алеко – кв. Симеоново.
- х. Алеко – с. Бистрица /по Янчовска река/
- вр. Черни връх – Букапреслапски проход.
- вр. Черни връх – с. Железница.
4.2. Провеждане на текущ контрол по строително възстановителните работи по
следните алеи и маршрути:
- м. Златни мостове – кв. Владая.
- вр. Черни връх – Букапреслапски проход.
- вр. Черни връх – с. Железница.
- м. Златни мостове – х. Момина скала – кв. Бояна.
- м. Златни мостове – х. Бор – м. Ушите.
- м. Дендрариум – кв. Княжево.
- м. Златни мостове – Дендрариум.
- х. Кумата - м. Златни мостове.
- м. Златни мостове – м.Офелиите
- Драгалевски манастир – х. Алеко
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4.3. Извършване на ремонтни дейности на следните алеи, финасирани със
средства от бюджета на парковата дирекция и по ОПОС:
- м. Златни мостове – кв. Владая

- Драгалевски манастир – х. Алеко

Възстановената алея
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- м. Златни мостове – х. Бор – м. Ушите.
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- м. Златни мостове – Дендрариум.
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4.4. Извършване на оглед и преценка на моментното състояние на
туристическата инфраструктура в районите на:
- м. Дендрариума и м. Игликини поляни.
- с. Ярлово.
- с. Боснек.
- с. Кладница.
- с. Бистрица.
- с. Железница.
- Симеоновски езера.
- кв. Бояна.
- кв. Владая.
4.5. Оформяне на кътове за отдих и заслони на територията на ПП Витоша

Ремонтираният кът за отдих при м. Златни мостове
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Възстановяване и ремонт на заслон Сопо до с. Кладница след опожаряването му.
4.6. Изработка и поставяне на маси и пейки витошки тип на определени места
в границите на парка – 27 броя.

Местността Игликини поляни
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Местността Офелиите

Новоизградена пейка Витошки тип в м. Три кладенци, над кв. Бояна
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Новоизградена пейка пред х. Кукуряк

Новоизградена пейка в м. Игликини поляни, с финансовата подкрепа
на ОМВ - България
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4.7. Изграждане и ремонт на мостове на територията на ПП Витоша
Ремонт на автомобилен мост в района на х. Кукуряк.

Мостът преди ремонта

Мостът след ремонта

15

Ремонт на дървен мост в района на с. Боснек.

Прочистване на горска пътека, съвместно с представители на ТД „Боерица“по маршрут
от централната Владайска алея в посока х. Артистите, х. Малинка и организиране
доставка на дървен материал за възстановяване на 3бр. мостчета по маршрута на
пътеката.

Едно от мостчетата преди ремонта
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Новото мостче
4.8. Извършване на оглед и ремонт на туристически чешми на територията
на ПП Витоша:
Център Златни мостове

Изграждане на чешма в близост до с. Чуйпетлово
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Изграждане на чешма в района на м. Конярника
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5. Изработване, монтаж и подмяна на информационни и насочващи
табели. Пребоядисване, укрепване и подмяна на стълбове за насочващи
табели
 През годината бяха поръчани и монтирани PVC- медии, необходими за подмяна.

Част от поръчаните и монтирани на терен PVC - медии
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 Ремонт и подмяна на информационни табла:
След извършване на инвентаризация на състоянието на информационните табла на
терен се изготви списък на таблата, които се нуждаят от ремонт и подмяна на
информационните медии.

Старото табло при м. Белята вода

Таблото след ремонта вече се използва от посетителите на парка
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 Поръчка и монтаж на 10 броя PVC медии за информационни табла, като част от
кампанията на WWF и Globul:

Таблото при обиколната пътека – над с. Бистрица

Таблото при м. Бай Кръстьо
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 Монтаж на табели за начало и край на маршрутите, маркирани с финансовата
подкрепа на „Милка”

Монтиране на табели за начало и край на маршрута

Поставяне на информационни табла за проект Life+ на територията на Природен парк
Витоша – юни 2011
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 Поддръжка на табелите по входните конструкции на парка

Входната конструкция с премахнати табели

Монтиране на нови табели
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Новопоставените табели
 През годината бяха поръчани и монтирани табели, необходими за поддържане
на входните конструкции на територията на Природен парк Витоша.

Част от ремонтираните табла на територията на ПП Витоша
6. Поддържане и обслужване на пещерата Духлата
Съгласно Заповед № РД-104/01.11.2010 на РИОСВ Перник и Заповед №
79/02.11.2010 на ДПП Витоша за регламентиране посещаемоста на пещерата Духлата
се поддържа регистър за посещаемостта, който се съхранява в кметството на с. Боснек.
За влизане в пещерата е направен пропусквателен режим, като ключовете за допуск се
съхраняват при кметицата на с. Боснек.

7.

Поддръжка на музеите и обогатяване експозицията на музеите

 Музей на Мечката – Музеят работи по график през почивните дни в периода май
- октомври, за което на граждански договор бе нает интерпретатор. С организирани
групи музеят продължи да работи и след края на активния туристически сезон. Има
изготвени брошури за нуждите на музея, които се раздават на посетителите.
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 Музей на Совите – Музеят работи по график през почивните дни в периода май октомври, за което на граждански договор бе нает интерпретатор. С организирани
групи музеят продължи да работи и след края на активния туристически сезон. Има
изготвени брошури за нуждите на музея, които се раздават на посетителите.
 Музей на водното конче – Музеят работи по график през почивните дни в
периода май - октомври, за което на временен трудов договор бе нает интерпретатор. С
организирани групи музеят продължи да работи и след края на активния туристически
сезон. Има изготвени брошури за нуждите на музея, които се раздават на посетителите.
Изнесени са беседи пред ученици от 138-мо СОУ, 140-то СОУ, частна детска
градина, пред деца, организиране от Марина спорт, Ариел театър, Мачирски спорт 49
ОУ „Бенито Хуарес” и 88 СОУ „Димитър Попниколов”и др.

Музей на Мечката

Малките посетители на музеите

Табла и експонат в музея на Мечката

Поход към м. Дендрариума
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8. Проведени акции с доброволци, свързани с ремонт на паркова
инфраструктура и почистване на територията на парка.
Работата, съвместно с доброволци е една от основните дейности през годината.
Много хора чрез доброволният си труд стават съпричастни с различни проблеми на
парка, свързани с поддръжка и ремонт на парковата инфраструктура , изграждане на
нова инфраструктура, почистване от битови отпадъци и т.н. В доброволческите акции
се включват и много фирми, които отделят средства за закупуване на различни
материали, необходими за акцията.
 Акция по почистване и ремонт на паркова инфраструктура в района на
Дендрариума Отбелязване на деня на парковете на 14.05.2011 г. съвместно с WWF и
Globul с акции по почистване на най-замърсените райони на Витоша и освежаване на
парковата инфраструктура

Лакиране, боядисване и ремонт на архитектруни елементи при Дендрариума
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Събраните отпадъци след акция по почистване на р-на на Дендрариума
 Акция за почистване на р-на на Симеоновски езера
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 Изграждане на дървен мост в района на Драгалевски манастир
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 Доброволчески акции по почистване и ремонт на паркова инфраструктура на
Дендрариума, Игликина поляна и Белята вода с доброволци от MKBUnionbank и M Tel
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 Организиране и участие на доброволческа акция за изграждане на дървени скари
и лакиране на дървени мостове в м. Конярника
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 Почистване на ПП Витоша в района над кв. Бояна във връзка с Деня на
Доброволчеството 28.05.2011
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9. Създаване на „Пътека на здравето”на територията на Природен парк
Витоша
На 07.04.2011 г. учителите Димитринка Христова и Маргарита Григорова от XIII
– то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Перник, заедно с Началника на Районна служба
пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) – гр. Перник Александър
Джартов и инспектор „ДПК” Кирил Христов, както и експерти от Дирекцията на
Природен парк Витоша, официално представиха „Пътеката на здравето”, която се
намира в местността Селимица.
Идеята за създаване на Пътека на здравето сред природата идва от г-жа
Димитринка Христова. Учителката по физическо възпитание и спорт към XIII – то ОУ,
гр. Перник споделя свежото хрумване с колеги и всички съвместно намират финансови
партньори и подкрепа от страна на РСПБЗН - Перник.
Ентусиазмът на учителите се предава на децата от 6 до 8 клас на училището и така,
учители и ученици започват изграждането на пътеката.
Работата е изцяло съгласувана и подкрепена от ръководството на ДПП Витоша,
както и от експертите към дирекцията. Мястото за изграждане на Пътеката на здравето
е определено с помощта на служителите в ДЛС „Витошко – Студена”.
Като резултат от усърдието на децата и учителите се създава тази алея, която
представлява място, където човек може да усети природата по много нетрадиционен
начин, а именно като ходи бос! Идеята е посетителите да почувстват по-осезателно
допира с природата, като преминават боси през различни „препятствия” – пътечка от
дървени пънчета, ходене по подредени камъни, по които е много приятно да се върви,
когато са затоплени от слънцето. Едно от удоволствията за по-смелите и палавите е
джапането в кал, но веднага след това идва ред на вирче, което децата специално са
преградили с бент и там измиват калните следи. Дънер от паднало дърво е идеалното
място за почивка след калянето и джапането. След почивката човек може да продължи
разходката и да премине през меката и приятна за ходене пътечка от мъх.
Ефектът от целия труд са усмивките на децата и „събирането” на здраве от
природата!
По Пътеката на здравето се върви около километър и половина, като маршрутът
е лек и подходящ за деца.
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По Пътеката на здравето
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ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Актуализация на информацията в интернет страницата на парка.
В началото на 2011 г. бе избрана фирма, която да извърши редизайн на интернет
страницата на Дирекция на Природен парк Витоша. След осъществяване на тази
дейност богатата информация, с която разполага Дирекцията бе подредена

и

систематизирана. Лесният достъп до информация направи сайтът на парка много попосещаван и удобен за ползване. Сайтът е основна връзка между потребителите в
интернет пространството и администрацията на парка, като чрез него обществото
получава представа за различните дейности и позиции на Дирекцията.

1.1.

Реновираният интернет сайт на ДПП Витоша (www.park-vitosha.org)
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1.2.

Публикуване на новини в сайта на Витоша и на Парковете в България:
 Заснет любителски видеоклип на мечка на Витоша от Лъчезар Христов –

преподавател в Химическия факултет към СУ (Прессъобщения в медиите.);
 Извършеното от ДПП Витоша през 2010 г. (годишен отчет).
 Пътеката на здравето, изградена в близост до х. Селимица по инициатива на ХІІІто ОУ „Св. Св. Кирил и Методиий” гр. Перник и със съдействието на ДПП Витоша;
 Почистване на езерото над кв. Бояна съвместно със Столична община;
 Участието на ДПП Странджа във фестивала „Зелени дни”;
 Проведено залесяване в местността Игликина поляна с участието на 3 столични
училища, район Витоша към СО и ДПП Витоша;
 Отбелязване на Деня на Земята и представяне на проекта „Осинови пътека” в
Американския колеж в София;
 Засаждането с помощта на доброволци на 850 бели върби по поречието на
Струма
 Заключителния етап на проекта „Младите огнеборци – доброволци в полза на
обществото”,

реализиран

от

Дирекция

„Пожарна

безопасност

и

защита

на

населението”.
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 Посещението на представителите на Орегонския университет в Природен парк
Витоша
 Участието на ПП Витоша във второто поред издание на фестивала „Зелени дни”
 Националния ден на Природните паркове на 14.05.2011 г.
 Проведена доброволческа акция за залесяване със 100 фиданки обикновен смърч
в района на х-л Хюндай
 Проведена доброволческа акция за залесяване с 400 фиданки обикновен смърч в
местността Цветна поляна в ТЦ Алеко
 Проведена доброволческа акция с 30 участници от ОМВ България за освежаване
на парковата инфраструктура и почистване на района на Дендрариума и м. Игликина
поляна по проекта на ОМВ България „Природа и човек – ръка за ръка”
 Провеждането на Деня на доброволчеството на 28.05.2011.
 Безопасността на въжените линии на Витоша (съгласно извършен периодичен
технически преглед от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”
 Проведена доброволческа акция на 11.06.2011 г. за засаждането на 150 броя
алпийски повет (Clematis alpina) по поречието на Драгалевска река (във връзка с
проекта по ОПОС)
 Предстояща среща-дискусия за пещерата Духлата
 Предстоящо откриване на безплатна автобусна линия, финансирана от Lidl от
стадион „Васил Левски” до Златните мостове
 Официалното откриване на безплатната линия на 17 юни 2011 г.
 Празника за Еньовден в м. Дендрариума, организиран от софийските дружества
на Съюза на инвалидите в България.
 Възстановяване на стара и изграждане на нова стълбова маркировка по два
витошки маршрута: от с.Железница до Черни връх и от с. Боснек до м. Меча чешма
(във връзка с проекта по ОПОС)
 Позицията на ДПП Витоша по повод публикации в различни медии за смъртния
случай от Боянския водопад

37

 Съвместна инициатива със Спасителния център за диви животни в Стара Загора
– пускане на 5 обикновени мишелова в ПП Витоша
 Деня на туризма 27 август
 Намереното лисиче на Витоша, за неговото лечение и пускане отново на свобода
 Нова чешма до с. Чуйпетлово и нов мост до х. Кукуряк
 Новото издание от поредицата на Библиотека „Витоша” – „Пеперудите в
България включени в НАТУРА 2000”
 Проведените на 10 септември (събота) доброволчески акции по почистване и
ремонт на паркова инфраструктура на Дендрариума, Игликина поляна и Белята вода с
доброволци от MKBUnionbank и M Tel
 Доброволческа акция с 45 човека от Експириън България ЕООД за направа на
дървени скари близо до р-т Торфено бранище
 Проведения на 16.10. Ден на отворените врати в ПП Витоша по инициатива на
WWF, Globul и със съдействието на ДПП Витоша
 Проведени на 15.10. и 16.10.2011 г. залесявания с 350 фиданки от бяла елша по
поречието на Куртова река и с 250 фиданки от бяла върба по поречието на река Струма
с доброволци, организирани от ФПББ
 Проведено залесяване по поречието на река Струма с доброволци от Уникредит
Булбанк
 Проведена на 13.11.2011 г. доброволческа акция за почистване на Белята вода със
служители от М Тел
 Проведена на 5 и 6 ноември 2011 г. доброволческа акция на ТД „Боерица” за
прочистване на пътеки и построяване на 3 дървени моста
 Проведена на в края на ноември 2011 г. доброволческа акция на ТД „Боерица” за
прочистване на пътеки и изграждане на 2 нови дървени моста.
 За становището на ДПП Витоша относно публикация в сайта на Витоша ски АД
за спиране работата на съоръженията в туристическа зона Алеко


За наградата в Националния конкурс за Доброволческа инициатива 2011 г. за

инициативата «Зелен ден» на УниКредит Булбанк” и Дирекция на Природен парк
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Витоша, в която близо 300 служители на банката и членове на техните семейства
засадиха 1300 върби и още около 1800 лечебни храста в парк Витоша.

1.3.

Подготовка и издаване на поредните издания на ЕЛЕКТРОННИЯ

БЮЛЕТИН на ПП Витоша. Включване в сайта на ПП Витоша и в други
информационни сайтове.

Бюлетин № 11

Бюлетин № 12
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Бюлетин № 13

Бюлетин № 14
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Бюлетин № 15

2. Подбор на снимки и контакти с Дирекциите на Природните паркове, с
автора на снимките и с издателя за избор на тема за широкоформатен
календар на природните паркове за 2012 г. Изготвяне на окончателна
визия и печат.
„Гъбите в природните паркове на България”

41

3. Издаване на информационни материали на Природен парк Витоша


Отпечатване на 5 вида образователни плакати на ДПП Витоша (на птиците, на

дърветата и храстите, на бозайниците, лечебните растения и пеперудите) след
провеждане на процедура за събиране на не по-малко от три оферти.


Работа върху туристическата карта на ПП Витоша – ново, осъвременено

съвместно издание със СО – ОП „Туристическо обслужване”. Отпечатване.
Предоставяне на ДПП Витоша от финансиращата страна ОП „Туристическо
обслужване” 1900 бр. карти на български език за безплатно разпространение.
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Работа върху английските текстове на туристическата карта на ПП Витоша с цел

предпечатна подготовка и печат (съгласно подписано Споразумение за сътрудничество
между ДПП Витоша и ОП „Туристическо обслужване” към СО).


Откриване на процедура за събиране на не по-малко от три оферти за

отпечатване на 8 вида стикери за бозайниците в ПП Витоша. Оценка на получените
оферти от комисия, избор на изпълнител и печат.



Работа върху цветното илюстровано списание за Витоша на български език –

осъвременяване и допълване на информацията с цел предпечатна подготовка и печат
(съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между ДПП Витоша и ОП
„Туристическо обслужване” към СО).


Работа върху цветното илюстровано списание за Витоша на английски език –

осъвременяване и допълване на информацията с цел предпечатна подготовка и печат
(съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между ДПП Витоша и ОП
„Туристическо обслужване” към СО).
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Отпечатване на дипляна за възстановяването на целеви природни местообитания

в Природен парк Витоша.



Издаване на три вида плакати – флора, фауна и туризъм

Плакат за флората

44

Плакат за фауната

Плакат за туризма – туристическа карта на ПП Витоша с обозначение на
новоизградените туристически маркировки
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4. Допълване на архива със снимки на парковата администрация и
отпечатване на постери
 Добавени са нови снимки към архива на растителните видове, срещащи се на
територията на парка.



Беше извършвана ежемесечна поддръжка на заложените фотокапани в ПП

Витоша, а събраната от тях информация послужи за обогатяване на архива от снимки,
база данни и за подробен опис на животните обитаващи районите, в които бяха
поставени фотокапаните.
5. Периодични публикации, семинари и работни групи
5.1.Публикации и телевизионни и радиопредвания
 Публикация във в. „ЕХО” за финансовия принос на MILKA в подновяване на
парковата инфраструктура през 2010 г.
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 Публикация във в. „ЕХО” за направена в края на 2010 г. стълбова маркировка по
маршрута от с. Ярлово към Черни връх по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на
приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша”, финансиран
от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 Изготвяне на текст и подбор на снимки за представяне на ПП Витоша в новия
официален туристически портал на България www.bulgariatravel.org
 Участие в предаване на Програма „Христо Ботев” по БНР за Деня на парковете
през м.май 2011.
 Изпращане на писма до редакциите на в.”Стандарт”, „Република” и „7 дни спорт”
за искане на право на отговор по повод безпочвени и клеветнически обвинения към
ДПП Витоша по повод смъртния случай на Боянския водопад през м. юли 2011
 Публикуване на правото на отговор на ДПП Витоша във в. „Стандарт” в брой
6657/29.07.2011 г.

 Публикуване на материал за пускането на мишелови на Витоша в сп. „Гора”
 Изготвяне на материал за новото издание от поредицата на Библиотека „Витоша”
– „Пеперудите в България включени в НАТУРА 2000” за списание „Гора”.

47

 Публикуване на материал в сп. „Гора” за изградената нова стълбова маркировка
и за реинтродукцията на европейския лалугер на територията на ПП Витоша (по
проекта на ДПП Витоша по ОПОС)
 Публикуване на материал във в. „Ехо” за изградената нова стълбова маркировка
и за реинтродукцията на европейския лалугер на територията на ПП Витоша (по
проекта на ДПП Витоша по ОПОС)
 Участие в „Денят започва” на Канал 1 през м. октомври и представяне на проекта
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша” по ОП
„Околна среда 2007 – 2013 г.”
 Прeдставяне на музея на совите по bTV през м. ноември
 Публикуване на материал за извършеното до момента по проектите на ДПП
Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша”
по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” и «Възраждане и запазване на традиционни
строителни техники и умения, използвани в България», одобрен за финансиране по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 Интервю за растителността и флорта на ПП Витоша за програма Христо Ботев на
БНР, поредицата „Непознатият свят на растенията” – април 2011
 Интервю за вестник „24 часа” за вековните дървета на територията на ПП
Витоша и по периферията му – май 2011
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 Участие в предаване Екоарена на екотелевизия VTV – представяне на основните
дейности на парка, свързани с опазване на флората и растителността – октомври 2011
 Интервю за консервационните дейности, свързани с флората и растителността на
ПП Витоша за програма Христо Ботев на БНР – ноември 2011
 Организиране на две журналистически пътувания на Витоша, представящи
дейностите на парка, интервюта за Канал 1, БТВ, VTV и др. медии – ноември 2011. Във
връзка с популяризирането на различни дейности на ДПП Витоша бяха привлечени
журналисти от различни медии, които да отразят резултатите от свършената работа.
Информираността

на

обществото

чрез медиите

е

от

основно

значение

за

популяризирането на парка.

Журналисти от различни медии
5.2. Семинари и работни групи
 Провеждане на срещи с фирма „2 А ПРОПАГАНДА” (партньор на Lidl в
областта на рекламата) за оказване на съдействие от страна на ДПП Витоша за
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съвместно откриване на безплатната автобусна линия от София до м. Златни мостове,
финансирана от Lidl
 Провеждане на срещи и оказване на съдействие на фирмата-изпълнител за сайта
на ДПП Витоша.
 Подготовка, участие в работна среща и представяне на Природен парк Витоша на
представители

на

Шотландски

природозащитни

институции.

Чуждестранните

специалисти са запознати и е обменен опит по отношение на режимите и мерките за
опазване на парка и природните ресурси, контрола и управлението на туристическия
поток, както и поддържането на туристическата инфраструктура.

 Участие в заключителната конференция: Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежка програма за сътрудничество в България:
Резултати на фокус през м. май 2011.
 Оказване на съдействие на ОП «Туристическо обслужване» към СО за издаване
на дипляна за Витоша, финансирана от ОП «Туристическо обслужване» към СО
(корегиране на текста за дипляната и предоставяне на илюстративен материал за нея).
 Съвместна работа с Lidl и „Мачирски спорт” за откриването на безплатната
автобусна линия от стадион „В.Левски” до Златните мостове – изготвяне и
осъществяване на програма с беседи по маршрута в трите витошки музея – на мечката,
на совите и на водното конче.
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 Провеждане на работна среща с ръководството на телевизия VTV за обсъждане
на възможностите за сътрудничество с ДПП Витоша
 Участие в заключителен семинар по проект BG0052 „Разработване на
Информционна

система

към

Националната

система

за

мониторинг

на

биоразнообразието в България” – 14.04.11
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 Участие в Трета годишна международна конференция „Екологизация 2011” в
Нов Български Университет с доклад на тема „Растителност и флора на природен парк
Витоша – възможности за развитие на ботанически туризъм” и написване на статия със
същото заглавие за сборника от конференцията.

 Участие в среща с представители на Шотландски организации (Университетите в
Единбург и Глазгоу, неправителствени организации и др.) и посещение на ПП Витоша
с цел представяне на някои дейности осъществявани от ДПП.

6. Участие в изложения, свързани с гората, природните паркове и екологичния
туризъм:
 Участие изложението „Зелени дни” пред Народния театър „Иван Вазов”,
съвместно с БТС и СО – ОП „Туристическо обслужване”.
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 Участие

в

изложението

„Природа,

лов,

риболов”

в

гр.

Пловдив

(с

информационни материали)
 Участие в тържеството и 6-ти пореден туристически поход по случай Еньовден,
организиран от Национален граждански инициативен комитет П. Димков на 25 юни
2011г.

Тържество за Еньовден, проведено до х. Момина скала
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•

Изнасяне на беседа пред 130-те участници в празника по случай Еньовден в
м. Дендрариума, организиран от софийските дружества на Съюза на
инвалидите в България, съвместно с район Витоша към СО.
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 Отбелязване на Празника по случай Деня на туризма
На 28 август, за пореден път беше честван Деня на туризма. За рождена дата на
организирания туризъм в България се приема 27 август 1895 г., когато по инициатива
на писателя Алеко Константинов Щастливеца 300 души се изкачват от София до Черни
връх. И тази година в празника се включиха стотици граждани от София и страната,
организирани в туристически дружества. Победителят в проведения маратон измина
разстоянието от НДК в столицата до върха за 1 час и 40 минути. Певците от хор
„Планинарска песен” изпълниха песни от своя репертоар. Проведе се и томбола.
Празникът завърши с хора пред хижа „Алеко”.

7. Издаване на определител «Пеперудите в България»
Откриване на процедура за събиране на не по-малко от три оферти за отпечатване на
книга „Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000” – част от поредицата на
Библиотека „Витоша”, автор Стоян Бешков. Оценка на получените оферти от комисия
и избор на изпълнител. Работа по изданието „Пеперудите в България, включени в
Натура 2000” – окончателни корекции и печат през м. септември 2011.
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8. Образователни дейности съвместно със студенти и деца
8.1. Отбелязване на Деня на Земята и представяне на проекта „Осинови
пътека”
На 19.04.2011 г., няколко дни преди официалното отбелязване на Деня на Земята- 22
април, учители и ученици от Американския колеж в София организираха празник, на
който бяха представени различни ученически арт и еко проекти. На изложението бяха
поканени и участваха представители на Дирекцията на Природен парк Витоша, които
представиха екологичния проект „Осинови пътека” („Adopt a trail”). Начинанието е
ново за България и е пример за добра практика, заимствана от САЩ. При
предварителната среща с експертите от ДПП Витоша д-р Шанън Савидж – специалист
връзки с обществеността към Американския колеж, сподели идеята за проекта, която
успешно е реализирана в САЩ, а именно че „осиновяването” означава полагане на
грижа и поддържане на място сред природата, силно повлияно от човешкото
присъствие. Природен парк Витоша е на-посещаваната защитена територия в България
с около 3,5 млн. посетители годишно и пътеките в планината се нуждаят от подобна
грижа. Госпожа Шанън и екипът й бяха подготвили красив постер, който представяше
идеята на проекта. Дирекцията на Природен парк Витоша предложи три пътеки, които
да бъдат „осиновени” и за тях да се полагат специални грижи. Началото на проекта ще
стартира с „осиновяването” на една от тях. По време на празника желаещите да
участват се записваха в списък, като интересът растеше и броят на записалите се
учители и ученици достигна 50. Своята подкрепа към начинанието изразиха
Президентът на Американския колеж Д-р Пол Каспър Джонсън и съпругата му също
подкрепиха инициативата. На празника имаше щандове за цветя, разпродажба на
книги, дрехи и ръчно изработени бижута. Старата хартия беше употребена повторно,
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като от нея бяха направени пъстри тетрадки и тефтерчета. Майстори на оригами
обучаваха гостите в изработване на различни фигури от хартия. Присъстваха и
представители на Българското дружество за защита на птиците и Коалиция „За да
остане природа в България”. Чрез повторното използване на „ненужни” на пръв поглед
материали учениците изразиха грижата си за Земята и станаха съпричастни към
разрешаването на глобалните екологични проблеми.

Щандът с материали за инициативата “Adopt a trail” и ПП Витоша по време на
официалното отбелязване на „Деня на земята”, в Американския Колеж в София

Отбелязване на Деня на земята Американски колеж- София
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Представяне на проекта „Осинови пътека”
Президентът на Американския колеж
Д-р Пол Каспър Джонсън и съпругата му
8.2. Изнасяне на презентации посветена на ПП Витоша и неговите обитатели
пред зооклуб «Ной» към софийския зоопарк
Изнасяне на презентации посветена на ПП Витоша и неговите обитатели пред
зооклуб «Ной» към софийския зоопарк, както и посещение на музеите на мечката,
водното конче и совите с членовете на клуба. По време на посещението на музеите бяха
изнесени тематични лекции и раздадени информационни материали.

Младите членове на Зооклуб Ной по време на лекцията за ПП Витоша
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Децата от зооклуб „Ной” в очакване да разгледат музея на мечката в ПП Витоша

По пътеката от музея на Мечката към м. Дендрариума... – освен децата от зооклуб
„Ной” в похода се включиха и техни родители, както и ръководителите на зооклуба
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В музея на водното конче децата от зооклуб Ной научиха интересни факти от живота
на тези насекоми.
8.3. Отбелязването на деня на „Децата – приятели на планината”, който се
проведе на 30.11.2011 г. в ЦДГ № 85 „Родина”
Организиране на отбелязването на деня на „Децата – приятели на планината”,
който се проведе на 30.11.2011 г. в ЦДГ № 85 „Родина”. Изнесена бе мултимедийната
презентация, представяща планината и нейните обитатели, бяха организирани
тематични игри, викторина и бяха раздадени нагледни материали за природата на ПП
Витоша. В събитието участваха около 50 деца от две групи на детската градина.

Децата от ЦДГ № 85 „Родина” получават награди (стикери) от ДПП Витоша за участието си
във викторината.

Урок на открито
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По време на мултимедийната презентация за ПП Витоша
8.4. Водене на групи с деца из м. Дендрариума и изнасяне на лекции в музеите
на мечката, водното конче и совите на територията на ПП Витоша.
Образователните дейности, свързани с провеждане на лекции в музейте на
Мечката, Водното конче и Совите на територията на ПП Витоша са от изключително
значение за повишаване на екологичното образование на деца и възрастни.
Благодарение на образователните програми в музеите децата научават повече за живота
на редки и защитени видове животни, също така получават интересна информация за
защитените територии и значението им за опазването на природата.

Дендрариумът е една от най-посещаваните местности в Природен парк Витоша.
На неговата територия могат да бъдат видени и да се научи повече за различни видове
дървесни и храстови растения. Посетителите, основно групи от деца, проявяват
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огромен интерес към местността и се научават да разпознават много растения. Освен
това инфраструктурата е подходяща за почивка и за игри.

След разходка и запознаване с дървесните видове и храстите из Дендрариума е време за
игри
9. Ден на отворените врати на природните паркове
На 16.10.2011 г. се проведе преход по случай Деня на отворените врати в
Природен парк Витоша. Планината посрещна гостите и организаторите заснежена. По
време на прехода снегът продължаваше да вали и всички се наслаждаваха на
подранилата зима. Групата (сред които англичанин и италианец) потегли от центъра на
с. Кладница и се отправи по предварително обявения маршрут към Кладнишкия
манастир. Повечето от участниците за първи път посетиха тази част на планината. Една
от основните цели на ДПП Витоша беше да привлече интереса на туристите към помалко посещаваните западни и южни части на Витоша, които притежават
изключително природно богатство. Екипът от ДПП Витоша и местният гид Станко
Йорданов разказваха на включилите се в прехода за интересните и забележителни
места по пътя. Всички научиха историята за Кладнишкия манастир, видяха извора със
светена вода, запознаха се със значението на защитената територия, видяха част от
възстановената инфраструктура и туристическа маркировка в парка, чуха за произхода
на забележителните природни образувания - каменните реки, запознаха се с флората и
фауната на района. Журналисти от различни медии придружиха групата и отразиха
събитието.
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Денят на отворените врати в природните паркове се осъществява благодарение на
Международната природозащитна организация WWF, GLOBUL и администрациите 11те природни парка в България.

Участниците в похода по случай Деня на отворените врати в Природен парк Витоша
(16.10.2011 г). на сборния пункт в центъра на с. Кладница

Кратка почивка по маршрута и запознаване на участниците в похода с работата на ДПП
Витоша.
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По маршрута от с. Кладница към заслон Сопо

10. Идентифициране на възможности, изпълнение и подготвка на проекти и
кандидастване към различни донори
10.1. Идентифициране и проучване на възможностите за кандидатстване за
финансиране по линия на различни донори и изготвяне на концепции и
предложения за проекти съобразно изискванията на съответния донор, в т. ч.:
1. Оперативна Програма „Околна среда” (ОПОС) – приоритетна ос 3 „Опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие” – етап 2 (2010 г);
Същност на извършената работа: Финализиране на разработването на проектното
предложение. Участие в работни срещи за планиране на дейностите по проекта и
т.н.
Резултати: Проекто-предложението е одобрено. Предстои подписване на договора.
2. Оперативна Програма „Околна среда” (ОПОС) – приоритетна ос 3 „Опазване и
възстановяване

на

биологичното

разнообразие”,

процедура

за

директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (от 2011г).
Същност на извършената работа: Участие в разработването на програма от
дейности, планирани за изпълнение от ДПП Витоша в рамките на ОПОС за периода
2012 – 2014г. Комуникация с УО на ОПОС по въпроси касаещи допустимостта на
дейности за финансиране; изготвяне на предложения по предложения текст на
договора за безвъзмездна помощ, както и комуникация с ИАГ.
Резултати: Изготвен е първи вариант на проектно предложение.
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10.2. Изготвяне на справки за текущи и предстоящи проекти на ДПП Витоша
за 2010г.
За отчетния период са подготвени справки за нуждите на ИАГ, РДГ София, МЗ
на ОПОС и др.
10.3. Координиране и участие в изпълнението на текущи проекти, което
включва следните типове дейности:


Участие в срещи със служители на ДПП, както и с външни изпълнители за
поетапно планиране изпълнението на проекти;



Предоставяне

на

допълнителна

информация,

справки

и

др,

съгласно

изискванията на съответния донор;


Организиране и провеждане на срещи и др. събития в рамките на съответните
проекти;



Участие в „дни на отворени врати”, срещи, семинари и др. мероприятия
свързани с изпълнението на проектите;



Изготвяне на месечни, междинни и финални технически и финансови отчети,
доклади за хода на текущи проекти;



Изготвяне и изнасяне на презентации.

 Изпълнение на дейности по проект по ОПОС - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН
ПАРК „ВИТОША”
Дейност 2: Информация и публичност: Мерките за информация и публичност са
насочени към: (i) повишаване на обществената осведоменост и информираност относно
съфинансирането на проекта по ОПОС; (ii) информиране на широката общественост за
ролята, която играе ЕС отпускането на помощта и за резултатите от нея (iii)
осигуряване на лесно достъпна и актуална за целите, хода на проекта и резулатите от
него; (iv) гарантиране на прозрачност и публичност на управлението и изпълнението на
проектa. През 2011 година е осъществено следното:
- Издаване на информационни материали за проекта в т. ч.: дипляна за възстановяване
на целеви местообитания (тираж 1000 бр); дипляна за балканската дива коза (тираж
1000 бр); плакат флора, плакат фауна и плакат туризъм (всеки в тираж 1000 бр.)
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- Проведени са две пресконференции с посещения на терен на 30.09. и 18.11.2011 г. в
резултат на което в медиите са публикувани/излъчени информация и репортажи за
дейностите по проекта финансирани по ОПОС;
- Публикуване на актуална информация относно напредъка на проекта, реализираните
дейности и постигнатите резултати на уеб-сайта на ДПП Витоша.
Дейност 3: Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на
популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”
Осъществено е проучване и е изготвен доклад относно състоянието на планинския явор
(Acer heldreichii Orph. in Boiss) на територията на ПП Витоша.
В разсадник са произведени 400 броя вкоренени резници от тис и 200 броя разсадени в
контейнери семенни растения от алпийски повет. През юни 2011 са засадени 200 броя
индивиди от алпийски повет (Clematis alpina) по поречието на Драгалевска река в
района на м. Комините на територият на Природен парк Витоша. През м. юли са
засадени 120 броя индивиди от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо на
територията на Природен парк Витоша.
Дейност 4: Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание
9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum. Дейността е в процес на изпълнение.
Осъществени са множество теренни проверки на място от експерта по флората и е
констатирано, че ефекта от прилагания метод за борба с инвазивния вид е положителен.
Дейност 5. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и
мечката в ПП Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна
система за регистриране на изстрели.

Разработена е и инсталирана (в района на

пазачница Матница) електронна система за регистриране на изстрели, която обслужва
периметър от приблизително 500ха.
Дейност 6. Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската
дивата коза на територията на ПП Витоша. Закупено е специализирано оборудване.
Уловени и пуснати в ПП Витоша 3 екземпляра от вида (две женски и едно мъжко
животно).
Дейност 7. Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския
лалугер. Осъществено е окосяване на тревната растителност и премахване на ниска
храстова растителност на площ от 70 дка в подножието на връх Купена и местност
Могилата. Осъществен е на улов на 20 екземпляра от вида европейски лалугер от
популацията до с. Кремиковци, като животните са пуснати в адаптационно съоръжение
на територията на ПП Витоша, изградено за целта.
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Дейност 8. Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически
маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута.
През 2011г е завършена работат по възстановяване и ремонт на 3 туристически алеи по
следните маршрути: 1) Владая – Златните мостове; 2) кв. Княжево – м. Дендрариум” и
3) м. Златни мостове - заслон Ушите - м.Платото - х.Алеко”.
Възстановена е зимната стълбова маркировка по следните 5 туристически маршрути: 1)
с. Железница – Черни връх“; 2) разклона за х. Физкултурник и с.Ярлово намиращ се
под Черни връх и Северозападно от връх Скопарник - Букапреслапски проход; 3) с.
Боснек - м. Меча чешма”; 4) Черни връх – Сива грамада – с. Ярлово” и 5) х. Селимица –
с. Чуйпетлово – с. Ярлово”.
Определена е техническа информация (азимути) за маршрутите със зимна
стълбова маркировка и е актуализирана ГИС – база данни с координатен списък от
теренното измерване на координатите на всички колове по маршрути Черни връх – с .
Железница - (267 кола);- Скопарника – Бука преслап - (164 кола);- вр. Купена – с.
Ярлово - (74 кола);- с. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово - (178 кола);- с. Боснек –
Меча чешма – (63 кола) във формат WGS 84 UTM 35N.
Освежена е лентовата туристическа маркировка по следните маршрути: 1) м.
Златни мостове - Владая; 2) м. Златни мостове - з. Ушите - х. Алеко; 3) Бояна - Момина
скала; 4)х. Селимица - с. Чуйпетлово - с. Ярлово; и 5) с. Боснек - м. Меча чешма.
Дейност 9. Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен
стационар „Белите Брези”. Осъществени са срещи с гл. Архитект на Район Витоша,
представители на ПБЗН и ЧЕЗ България относно издаване на разрешение за строеж на
МКТТ 20/ 0.4 кV – 100 kVA. Избран е изпълнител и предстои сключване на договор.
Дейност 10. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и
ръководство за интерпретация
Финализирана е работота по изработване на обща интерпретационна програма за
фауната в парка и ръководство за интерпретация.
Дейност 11. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по
поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма
(местообитание 91Е0). Финализирана е работата по тази дейност. През 2011 са
произведени и залесени над 350 бр фиданки от зелена елша и 2150 бр. фиданки от бяла
върба. По този начин са подпомогнати съобществата на елша по поречието на река
Струма, в участъка над с. Боснек, както и крайречните съобщества от върби и елши по
поречието на р. Струма.
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Дейност 12. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата
Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и
експонация. През 2011г бе финализирано маркшайдерското заснемане на „Тронните
зали” и довеждащия до тях изкуствено прокопан тунел в пещерата Духлата. Проведена
бе работна среща-дискусия с компетентни органи и заинтересовани страни във връзка с
обсъждане възможностите за благоустрояване на пещера Духлата въз основа на
доклада за геодезичното заснемане на пещерата. Във връзка с направените коментари е
отправено и предложение до МЗ и УО на ОПОС за промяна в проекта с цел
благоустрояване на пещера Живата вода вместо пещера Духлата. Осъществено е
обхождане на терен, анализ на състоянието на съществувашата туристическа
инфраструктура в района на пещера Живата вода, вкл. установяване на проходимост,
безопасност

при

посещаване

на

обекта,

обследване

на

възможностите

за

благоустрояване и обезопасяване на пещера Живата вода. Представена е обосновка и
очакваме становище на МЗ на ОПОС.
Дейност 13. Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна
бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен
кът на земноводните. Финализирана е работата по възстановяване на Симеоновски
езера с цел възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям
гребенест и малък гребенест тритон.
Дейност 14. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 –
Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез
проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП
Витоша. В края на годината бе финализирана работата по проектиране на СОЗ на 15
водохващания в ПП Витоша .
Дейност 15. Одит. Осъществен е първи етап на одит на проекта в края на 4-то
тримесечие на 2011г, за което е изготвен доклад съобразно изискванията на ОПОС.

 Програма INTERREG IVC - проекта „Паркове в близост до урбанизирани
територии – подобряване на екологичните условия” – PERIURBAN.
В изпълнение на проект проект PERIURBAN финансиран по програма
INTERREG представители на ДПП Витоша участваха в техническите срещи на
партньорите по проекта, в годишната генерална асамблея на FEDENATUR
(Европейската федерация на парковете в периферията на урбанизираните територии) и
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в семинар на тема „Когато градът се променя .... от периурбан природни територии до
метрополитни природни паркове”. На всяко едно от посочените събития, от името на
ДПП Витоша, бяха изнесени презентации на следните теми: „Социални и
комуникационни аспекти в управлението на периурбан територии”; „Представяне на
ПП Витоша – характеристики на територията, управление, дейности и програми” и
„План за управление на ПП Витоша – силни и слаби страни”. Във връзка с
изпълнението на проект PERIURBAN ”Парковете в периферията на урбанизираните
територии – подобряване на условията на околната среда” на 30 март 2011 г. ДПП
Витоша проведе семинар с участието на заинтересованите страни. По време на
семинара бяха представени резултатите от Териториалния анализ на Природен парк
Витоша, както и концепция и предложения за режима на движението, паркирането и
контрола по пътищата в границите на Столична Община по отношение на природния
парк. Участниците бяха запознати с целите и задачите на проекта „Периурбан”, както и
с новостите по отношение на природните територии в близост до урбанизирани
центрове, ползите, които предоставят и проблемите пред които са изправени. В
семинара се включиха представители на Столичния общински съвет, Изпълнителна
Агенция по Горите, Лесотехнически Университет, Института за гората, Басейнови
дирекции, държавни горски стопанства, управители на хижи и туристически центрове
на територията на ПП Витоша и неправителствени организации.
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 Участие в проект по LIFE+ , изготвен съвместно с ИАГ, WWF и парковите
дирекции.
Извършени са следните дейности:
 Засаждане на 835 броя фиданки от бяла върба по поречието на р. Струма над
Чуйпетлово с цел възстановяване на крайречно местообитание 92А0. Засаждането се
извърши от доброволци, организирани от ФПББ.

 Възстановяване на характерни растителни видове в целево местообитание 7140
от проекта. Събрани са 50 кутийки със зрели семена от росянка (Drosera rotundifolia L.)
от м. Конярника и са засяти на подходящо място в парка, където видът отсъства.
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 Защита

на

целевите

местообитания

от

проекта

чрез

специализирана

инфраструктура. Изградени са дървени конструкции – мостове, скари за преминаване
на хора, парапети, изграждане на места за почивка.
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 Освен изграждане на нови, е извършено и поддържане на съществуващи
елементи – лакиране и укрепване. Дейностите са извършени с помощта на доброволен
труд.

 Проведени акции с доброволци по почистване на различни места в парка –
района на Драгалевския м-р, м. Дендрариума и с. Бистрица.
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11. Кореспонденция с частни физически и юридически лица, общински и
държавни структури по проблеми, свързани със собствеността и
ползванията в парка.
 Изготвяне на справки за местоположението на частни имоти по отношение на
зоните в ПП Витоша.
 Кореспонденция с ИАГ, РДГ София, РДГ Кюстендил, ДГС София и ДДС
Витошко-Витошко по проблемите, свързани със собствеността и ползването в ПП
Витоша.

12. Обслужване на заинтересовани граждани в парковия информационен
център – предоставяне на информация за маршрути, възможности за
различни видове излети, информационни материали и продажба на
литература.
 Приемане на посетители на НПИЦ, предоставяне на информация и продажба на
информационни материали.
 Инвентаризиране на наличните информационни материали в НПИЦ, изготвяне
на ценоразпис за материалите, предназначени за продажба.

13. Участие в практики по Дендрология, Ботаника и Фитоценология на
студенти от Лесотехнически Университет, Биологическия факултет на
Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски” и Нов български
университет.
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ІІІ. ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Мониторинг

върху

популациите

на

защитените

и

застрашените

растителни и животински видове.
1.1. Мониторинг на растителни видове
1.1.1 Мониторинг върху популациите на защитени и застрашени растителни видове.
НСMБР
Отчетени са постоянни пробни площи, заложени през 2009 г. по методиката на
НСМБР, които покриват находищата на 8 вида висши растения от приложение 3 на
НСМБР– юни-октомври 2011
Видовете, за които е извършен мониторинг са: Drosera rotundifolia, Gentiana
lutea, Primula deorum, Epipactis palustris, Trollius europaeus и Lilium jankae, Salix
pentandra и Arctostaphyllos uva-ursi. Попълнените полеви формуляри са въведени в
регионалната база данни BioMon и изпратени на ИАОС.

1.1.2. Поддържане на система от постоянни пробни площи и маршрути за мониторинг
на видове и съобщества
 Проведен е ежегодният мониторинг на избрани постоянни пробни площи на 4
консервационно значими растителни вида в района на с. Боснек – април-май 2011.
Това са Adonis vernalis, Pulsatilla montana, Fritillaria orientalis и Anemone sylvestris.
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 Участие в научни мониторингови дейности в резерват „Бистришко бранище”
съвместно с експерти от ЛТУ и Института по космичекси изследвания във връзка с
влиянието на климатичните и биологични дадености върху развитието на смърчовите
екосистеми в резервата след наличието на ветровали и каламитет на корояда-типограф.
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1.2. Мониторинг на животински видове
1.2.1.Мониторинг на кафявата мечка
Провеждане на регулярен мониторинг на кафява мечка на територията на ПП
Витоша – през 2011 г. беше проведен мониторинг съгласно изискванията на НСМБР
и по вече утвърдените маршрути за провеждане на редовен мониторинг на вида в
границите на Природния парк. През края на месец март и началото на април беше
направено проучване за бърлогите на мечки в района на резерват Бистришко
бранище. Като допълнение бе попълвана наличната в ДПП база данни за установено
присъствие на кафявата мечка.

Провеждане на мониторинг на мечка

Диря от мечка

1.2.2. Мониторинг на лалугер
Мониторинг на лалугер – през 2011 година беше проведен мониторинг на
колонията в района на м. Накев камък. Бяха проведени редица дейности за
запазване и възобновяване на местообитанията на Европейския лалугер. През месец
август и октомври беше предприето косене и премахване на храстовата
растителност от пасищата с цел поддържане на местообитанията на лалугера. Към
настоящия момент, благодарение на взетите мерки за поддържане и възстановяване
на местообитанията на европейския лалугер, се забелязва увеличение в числеността
на популацията и броя на дупките на колонията. Само чрез косене и отстраняване
на нежелана храстова растителност за четири години дупките на лалугери са се
увеличили многократно – от 25 бр. през 2008, 75 бр. през 2009, 128 бр. през 2010, а
през последната година дупките са 132 на брой.

76

Провеждане на мониторинг на европ. лалугер
1.2.3. Мониторинг на земноводни
През 2011 г. бе проведен мониторинг съгласно разработената за целта специална
програма през 2008г. Мониторингът на защитени видове животни се извършва
ежегодно, като основната цел е проследяване на състоянието на популациите на
видовете. Наблюдения бяха проведени за популациите на Южен гребенест тритон,
Обикновен тритон, Алпийски тритон, Жълтокоремна бумка, Голяма крастава жаба.
Цялата информация е събрана и стандартизирана в архива на ДПП Витоша. За
първа година беше проведен мониторинг на жълтокоремна бумка по НСМБР.
Мониторинга беше извършен в района на река Палакирия в землището на село
Ярлово.

Провеждане на мониторинг на земноводни

Алпийски тритон
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Измерване на индивидите

Пускане обратно във водоема

1.2.4. Мониторинг на други представители на фауната.
Периодично бяха извършвани наблюдения и на други животински видове. Найчесто това бяха благороден елен, сърна, дива свиня, някои видове птици и др.

Проучване на популациите на видовете: диво прасе, благороден елен и сърна
2. Разработване и инсталиране система за локализиране на изстрели с
дългоцевно огнестрелно оръжие, на територията на Природен парк
Витоша.
Изработени са контролни точки, които са разположени на терен и са достатъчни
да покрият площ от 500 хектара. Едната от тях е основна и съдържа соларен панел и
метрологична станция, за да може изчисленията, които се правят да бъдат още попрецизни. Изработен е специализиран софтуер, които обслужва системата, както и
постоянно работещ сървър, обезпечаващ получаването на SMS известия при изстрел в
района на системата. След Възпроизвеждане на изстрел системата регистрира звука и
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на принципа на триангулацията изчислява местонахождението на стрелеца. След това
по JPRS път, информацията се препраща към сървър, сървъра дообработва
информацията, а след това изпраща SMS-и до служителите осъществяващи охраната на
района. Времето от възпроизвеждането на изстрел, до получаване на съобщение със
всички данни (дата ,час, надморска височина, географски координати на стрелящия,
степен на прецизност на изчисленията, и др.) е максимум 30 секунди.

Контролни точки на системата

Монтаж

на метеорологична станция
обслужваща системата

3. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в Природен
парк Витоша и ръководство за интерпретация към нея.
Общата интерпретационна програма и ръководство за интерпретация за фауната
в ПП „Витоша” ще подобри преживяванията и ще повиши информираността на
посетителите на територията на ПП „Витоша”. Освен това ще осигури помощни
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материали на служителите на ДПП „Витоша” за интерпретация на фауната в парка и ще
подобри възможностите за представяне на информация относно фауната пред
посетителите на защитената територия.
Общата

интерпретационна

програма

включва:

базова

информация

за

интерпретатора относно ПП „Витоша”, обща характеристика на фауната на ПП
„Витоша”, интерпретацията като подход за поднасяне на информация и основни
подходи за интерпретация на фауната. Избрани са „флагови” видове за всяка отделна
група животни (безгръбначни, риби, влечуги, птици и бозайници). За всеки „флагов”
вид са определени подходящите теми, методи и подходи за интерпретация. Разработени
са конкретни инструкции за подход към посетителите, както и характеристика за
подхода на интерпретация към всяка една от следните целеви групи посетители в ПП
„Витоша”: деца на възраст от 4-6 години, деца на възраст от 7-10 години, деца на
възраст от 11-15 години и посетители над 16 години.
Ръководството за интерпретация на фауната в ПП „Витоша”, разработено от
изпълнителя включва конкретни модули, насочени към всяка една от целевите групи
посетители в ПП Витоша. Модул представлява: тема или подтема за интерпретация,
съдържаща конкретна информация за представяне пред посетителя. Модулът може да
обхваща един вид, или няколко вида имащи връзка помежду си. Всеки модул се
разработва за конкретна целева група посетители. Често интерпретационният модул
включва игри, послания, истории или друго, което прави поднесената информация поясна или забавна.
Конкретни места за интерпретация са: туристически център „Алеко” и пътеката
към резерват Бистришко бранище, туристически център „Златни мостове” и пътеката
към х. „Момина скала”, местност Дендрариума, алея на торфищата в ПП „Витоша” и
алея на карста в ПП „Витоша”. Освен това са разработени интерпретационни теми за
музеите на мечката, совите и водното конче в ПП Витоша.
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Заглавна страница на общата интерпретационна програма
4. Поддържане и актуализиране на географската база данни на ПП Витоша
 Обработка на цифрова информация за актуализиране на базата данни със
собствеността на горите и земите в ПП Витоша
 Обработване на GPS данни от теренна работа на експертите в ДПП Витоша
 Обработване на данните от теренни проучвания на сградите и съоръженията в
ПП Витоша и изработване на географска база данни

5.

Организация и възлагане на процедурата по геодезично заснемане на пещера

Духлата.
Въз основа на заснемането и експертния доклад е организирана работна среща с
обществеността във връзка с възможностите за благоустрояване на пещера Духлата и
пещера Живата вода по ОПОС. Участие в срещата взеха над 30 представители на
държавни институции и пещерни дружества.

81

6.

Организация и възлагане на процедурите по проектиране на Санитарно-

охранителни зони (СОЗ) на 15 броя водохващания на публични чешми в ПП
Витоша по ОПОС, които имат за цел да гарантират опазването на водните
ресурси за обществени ползи.
ІV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ
ПРОЦЕСИ
1. Възстановяване на находището на алпийски повет (Clematis alpina) и тис
(Taxus baccata)в ПП Витоша.
Мероприятията се осъществяват като дейност 3 от Проект № 58301-33-453
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша, към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3
„Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.
 - Засаждане на алпийски повет по поречието на Драгалевска река – 11.06.11
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 Засаждане на фиданки от тис в м. Бай Кръстьо – 02.07.11

2. Възстановяване на бяла върба (Salix alba) по поречието на р. Струма на
територията на ПП Витоша.
Мероприятията се осъществяват като дейност 11 от Проект № 58301-33-453
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша, към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския
фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по
Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”
 Засаждане чрез организиране на акция по засаждане на фиданки от бяла върба
по поречието на река Струма – 16.10.11
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 Засаждане на фиданки от бяла върба по р. Струма в района на с. Боснек и с.
Чуйпетлово – 30.04, 01.05, 28 и 29.10.11
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3. Засаждане на елшовиден зърнастец по поречието на р. Струма на
територията на ПП Витоша.
 Засаждане на фиданки от зърнастец по Железнишка река и по р . Добри дол–
21.10.11

 Организиране на доброволческа акция за залесяване по поречието на река
Струма с доброволци от УниКредит Булбанк. Доброволческата инициатива на
УниКредит Булбанк „Зелен ден” получи наградата в Националния конкурс за
Доброволческа инициатива 2011 г. В нея близо 300 служители на банката и
членове на техните семейства засадиха 1300 върби и още около 1800 лечебни
храста в парк Витоша.
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4. Възстановяване на крайречните съобщества по поречието на р. Куртова
река на територията на ПП Витоша.
 Засаждане на фиданки от бяла елша по Куртова река – 15.10.11

5. Други акции по залесяване с доброволци
 Залесяване по долината на р. Добри дол:
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 Залесяване в района на Симеоновски езера с ученици от френската гимназия:

 Инициатива „Училищна гора”
На 16.04.2011 г. в местността Игликини поляна на територията на Природен
парк Витоша се извърши поредното залесяване от учениците на училище „Св. Георги”,
120 ОУ и 6то ОУ. Инициативата бе организирана съвместно с ДПП Витоша и район
Витоша. Със съвместните усилия на децата, техните родители и учители бяха засадени
над 50 дръвчета.
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Това залесяване бе продължение на инициитивата, с която децата от различни
столични училища да се включат в дейности по опазване на българската природа.
Иницииативата прерастна в създаване на „Училищна гора” в района на Драгалевския
манастир.
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6. Пускане обратно в природата на животни, успешно преминали курс на
лечение
След сигнал на граждани за намерено парализирано лисиче край хижа Боерица,
екип от експерти отиде на място за да огледа животното. Лисичето беше прието във
ветеринарна клиника, където беше лекувано в продължение на пет дни. След пълното
му възстановяване, беше пуснато на свобода отново в района, където е било намерено.

Пускане на свобода на излекувано лисиче

7. Подпомагане на популациите на грабливи птици
В съвместна дейност със спасителният център за диви животни към "Зелени
Балкани" бяха освободени в природата птици, успешно преминали курс на лечение.
Птиците бяха от вида обикновен мишелов. Те бяха пуснати на свобода в района между
село Бистрица и село Железница.
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Пускане на птици преминали курс на лечение в спасителен център на „Зелени Балкани”
8. Продължаване на работата по програмата за реинтродукцията на
балканската дива коза в ПП Витоша.
8.1. Мониторинг
Редовен мониторинг на дивите кози на територията на ПП Витоша бе провеждан
през цялата година. С помощта на доброволци и експерти бяха проведени повече от 30
теренни дена в районите, обитавани от козите. При следенето на животните бе
използвано радиотелеметрично оборудване, преки наблюдения, както и сведения от
хората, работещи в района.
Бяха проведени пролетно и есенно наблюдение съгласно НСМБР и попълнени
съответните стандартни формуляри.
Всички данни, събрани в резултат на мониторинга бяха обобщени и анализирани
с помощта на географски информационни системи.
През края на месец февруари бяха уловени и транспортирани до територията на ПП
Витоша три диви кози. Едно мъжко яре и две полово зрели женски диви кози. И трите
животни са уловени от ДЛС „Извора”.
През 2011 год. бяха родени общо 8 броя ярета, 3 извън аклиматизационното
ограждение и 5 вътре в ограждението. Имайки предвид големият брой новородени през
миналата година и високата раждаемост през настоящата година популацията на
Витоша е с възрастова структура, която ще благоприятства повишаването на
числеността следващите години. Очаква се прираста през следващата година да бъде
отново от порядъка на 8 до 10 животни, поради големия брой полово зрели женски. В
рамките на календарната година бяха регистрирани четири смъртни случая на диви
кози.
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През месец декември са хванати и маркирани общо четири броя диви кози. На
всяка от тях е поставена цветна ушна марка, а на две от тях е поставен и GPS-GSM
нашийник. Три от хванатите кози са пуснати извън адаптационното заграждение, а
четвъртата е освободена отново в оградата. Четвъртата коза не е пусната извън оградата
поради това, че са хванати всички мъжки и има опасност при пускането на козата извън
адаптационната ограда, в нея да остане без мъжкар.

Улов, измерване, маркиране и освобождаване на кози извън адаптационната ограда

Поставяне на GPS-GSM нашийник
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8.2. Допълнителни дейности
Охрана на района обитаван от дивите кози – за цялата 2011 год. ДПП, съвместно
с

ДЛС

„Витошко-Студена”

осигури

непрекъсната

охрана

на

района

около

аклиматизационното заграждение.
Поддържане на техническата база – оградата на заграждението бе редовно
проверяване и всички повреди своевременно отстранявани. За нуждите на охраната
бяха осигурени дърва за огрев. На няколко пъти бяха извършвани ремонтни дейности
по пътя, осигуряващ достъп до района.
Финансирането за продължаване на работата по програмата за реинтродукция на
балканската дива коза през изминалата година бе осигурено от ПП Витоша, а основната
част от средствата идваха в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на
приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша, към Договор
№ 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по
Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.
Дейностите свързани с дивата коза включват улов и транспорт на диви кози до
територията на ПП Витоша, закупуване на материали и оборудване на за улов и
мониторинг.
Беше разработен и спечелен проект по Оперативна програма „Околна среда”
осигуряващ финансирането на проекта в неговата заключителна фаза.
Разработен е и друг проект отново по Оперативна програма „Околна среда”
обезпечаващ продължаването на дейностите по маркиране на диви кози с GPS-GSM
нашийници, превенция на бракониерството. Новият проект ще осигури запазване на
зони на спокойствие за свободните диви кози, след завършване на програмата за
реинтродукция.
9.

Възстановяване на европейския лалугер в Природен парк Витоша, чрез

създаване на втора колония от индивиди в границите на парка в района на връх
Купена.
До лятото на 2011 на Витоша има само една съществуваща популация на вида,
която е в относително стабилно състояние. Дирекцията на Парк Витоша има за цел да
създаде втора популация, която освен, че ще допринесе за увеличаване на броя на
лалугерите и тяхното разпространение, ще осигури и храна на много грабливи птици.
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Като най-подходяща колония за взимане на животни беше избрана популацията в
близост до кв. Сеславци и кв. Кремиковци (София). При избора решаващ беше фактът,
че в последните години колонията е с висока плътност и е застрашена от промяна на
начина на ползване, поради намаляване на пашата в района. Новата популация е
създадена в района около с. Чуйпетлово и подножието на връх Купена. Избраното
място за реинтродукция предварително е окосено, направена е адаптационна ограда за
предпазване на лалугерите както от хищници така и за задържането на лалугерите в
рамките на подготвената площ. В адаптационната ограда с помощта на моторен свредел
през няколко метра във вид на мрежа са направени първоначалните дупки, които да се
ползват за убежище от животните. Пренесени са общо 20 бр. лалугери. Животните са
подхранвани регулярно с жито и ябълки. Поведението на лалугерите беше
проследявано денонощно в продължение на два месеца. На биолозите извършващи тази
дейност бяха раздадени стандартни формуляри за отчитане на поведението на
Европейския лалугер. Лалугерите се зазимиха успешно в началото на месец октомври.

Улов и измерване на лалугерите, от които ще бъде създадена новата популация

Поставяна на микрочипове

Адаптационна ограда на Витоша
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V. КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Съгласувателни дейности
Във връзка с постъпили в ДПП Витоша намерения за дейности, проекти и
планове свързани с ползването на природните ресурси в ПП Витоша са изготвени
съгласувателни писма, становища и др., с които е посочено допустимостта на
въпросните дейности, планове и проекти по отношение на Плана за управление на ПП
Витоша.

2. Редовни проверки на терен и разследване на незаконосъобразни дейности в
ПП Витоша:
Участие в контролни проверки по сигнали и жалби относно законосъобразността
на ползването на природните ресурси и туристическата инфраструктура в ПП Витоша в
туристическите зони Алеко, Ветровала, Тихия кът, Дендрариума и Офелиите, над
населените места Бояна, Симеоново, Желзница, Бистрица и Ярлово. За установените
при проверките нарушения са съставени констативни протоколи и е изготвена
кореспонденция с компетентните органи по контрол на установените закононарушения.

94

3. Относно

проблема

с

нерегламентираното

движение

на

АТВ

по

туристическите пътеки в ПП Витоша е извършен законов анализ и е
организирана работна среща с държавни и общински институции, въз основа на
която среща са установени отговорностите и необходимите мерки за
регламентиране на движението на АТВ в парка.
4. Представители на ДПП Витоша са взели участие в комисии, проверки и
съгласувателни процедури по извеждане на сечи, строителни дейности, приемане
на Кадастралма карта и кадастрален регистър на територията на ПП Витоша и
в различни проверки на терен за обекти в ПП Витоша - м. Алеко, с. Ярлово,
Офелиите, с. Бистрица, кв. Драгалевци, с. Чуйпетльово, с. Бояна. При комисиите и
проверките са изразени становища, които се позовават на научни проучвания и
такива на експерти на ДПП Витоша относно възможностите за устойчивото
стопанисване и опазване на горите в ПП Витоша.

5. Изготвяне на сигнали, жалби, съгласувателни писма, становища и др. по
повод нарушения, проекти и планове, свързани с ползването на природните ресурси
в ПП Витоша.
6. Проверки по документи и съгласуване на план-извлечения в ДГФ в ПП
Витоша на ДЛС Витошко-Студена и ДГС София.
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