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І. АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
 

1. Изработване и монтаж на антипаркингови елементи, метални колчета, бариери 
С цел ограничаване достъпа на коли и навлизането им в кътове за отдих и по горските поляни, бяха 
монтирани метални колчета и поставена бариера в: 

   
м. „Офелиите 
   

   
м. „Белите брези“ - паркинг до езерото при музея на Мечката 

 
2. Изработване и поставяне на предупредителни и забранителни табели 
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Табели за пожарна безопасност Табели за водоизточник за пожарогасене 

 
 

Обезопасяване района на Боянски водопад Съвместно с ученици от 137 СОУ „Ангел 
Кънчев“, клуб „Турист“ по проект на МОН с 
европейско финансиране на територията на ПП 
Витоша се изработиха и поставиха 
предупредителни табели 

 
3. Поддръжка на алеи - насипване, почистване, водоотвеждане 
Участие в комисия, съвместно с ДГС София, РДГ София и ЮЗДП Благоевград за извършване 
инвентаризация на опасни дървета, състоянието и безопасността на туристическата инфраструктура, 
обезопасяване на туристическите маршрути на територията на Природен парк Витоша и 
отстраняване на паднали дървета по алеите 
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4. Ремонт на алеята за незрящи и възстановяване на архитектурни елементи на Дендра 
риума 

   
5. Изработване, монтаж и подмяна на дървени информационни табла  

През годината перманентно е извършвана проверка на състоянието на наличните дървени 
информационни табла.  Периодично се изработваха и подменяха повредените и липсващи табла и се 
отремонтираше дървената конструкция. 
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6. Поддръжка на туристическата маркировка- зимна и лятна, изработка и монтаж 
на указателни туристически табели 

  

По сигнал на граждани се извърши  проверка 
за отстранена зимна колова маркировка в 
района на х. Физкултурник. Беше изготвен 
протокол и съставено писмо до 
заинтересуваните страни за възстановяване. 

Беше освежена лентовата туристическа 
маркировка по маршрути: 
• с. Рударци - х. Острица – червена 
• м. Купена – с Ярлово – жълта 
• Черни връх – Верила – червена 
 

 

 
 

 

Изработени и монтирани указателни туристически табели по маршрути 
 

7. Ремонт и поддръжка на заслони и кътове за отдих 
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Доставка и монтаж на дървени детски съоръжения в м. Златни мостове 
 
 
 
 
Ремонт на заслон в м. Кало 

 

  
Организиране на доброволческа акция с доброволци от Vivacom в местността „Симеоновски езера” за 
почистване на едно от езерата, възстановяване на основен мост в района и възстановяване и боядисване 
на други дървени съоръжения 

8. Авариен ремонт водопровод на Дендрариума- извършен ремонт през месец ноември 
 

9. Изграждане на нови и ремонт на съществуващи дървени скари и мостове и 
парапети 

   
Авариен ремонт на дървен мост над Драгалевска река по пешеходна алея 
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Инвентаризация състоянието на дървените мостове по алеи Бистрица – Бистришка река, Алеко – Голи 
връх, Златни мостове – Ветровала 

 

 
Ремонт на дървен мост и дървени скари по 
туристическа пътека х. Септември – х. 
Планинарска песен 

Ремонт на дървен мост и дървени скари по 
туристическа пътека х. Алеко – Голи връх 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ремонт на дървен мост по туристическа пътека 
Драгалевски манастир – Бай Кръстьо 

 
 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА  8  
 

  
Организиране на акция в местноста Конярника с доброволци от Експириън за продължаване на трасе 
от дървени скари през заблатена територия с доставен дървен материал от ДПП 
  

10. Изработка и монтаж на маси и пейки витошки тип – реализирана по ОПОС 
11. Ремонт на дървени детски съоръжения 
 

  
Детска площадка при музей на Совите и Водното конче Белите брези 
  

12. Ремонт на "Познавателната" алея при м. Дендрариума – не е реализирана 
 

13. Ремонт на чешми 

  
Профилактика на 8 бр. чешми и 2 бр. каптажи 
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14. Ремонт и поддръжка на музеите 

 
В музеите на Совата и Водното конче бяха 
извършени: 
• Ремонт на покрива; 
• Облицовка цокъл на стена от естествен 

камък; 
• Поставяне на балатум. 

  
15. Ремонт и възстановяване на каменната подпорна стена покрай шосето към  

Златни мостове – дейността не се реализира, с предвидените средства се 
извърши: 

• Изграждане на регламентирани огнища; 
• Доставка и монтаж на охранителна техника Детски екостационар и включване към охранителна 

система; 
• Възстановяване на прилежащи площи екостационар; 
• Озеленяване на прилежащи площи екостационар. 

 

 
- 20 бр. регламентирани огнища на територията на ПП, както следва: 

• м. Дендрариума: 
1. при беседката, от лявата страна в началото на алеята 
2. при втората беседка, срещу езерото 
3. на поляната, в началото на алеята от лявата страна 
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4. при поляната срещу малкото (долното) езеро 
• м. Игликина поляна: 

5. в началото на алеята, при масата 
6. при беседката, до алеята 
7. до навеса 
8. в центъра на кръговата пейка 

• м. Ветровала: 
9. на поляната след дървения мост 

• м. Офелии: 
10. до беседката, на мястото на старото огнище 

• м. Белата вода: 
11. срещу чешмата 
12. на поляната, след чешмата, при съществуващо старо огнище 

• м. Златни мостове: 
13. на поляната  
14. при заслона 

• кв. Симеоново: 
15. при поляната, при 1-вото езеро  
16. при поляната, при 2-рото езеро  
17. при заслона 

• кв. Бистрица: 
18. при поляната на Ив. Иванов 

• кв. Железница: 
19. при поляната 
20. в близост до чешмата 
 

 
 

  
Възстановяване и озеленяване на прилежащите терени към Детски екостационар, във връзка с неговото 
откриване 
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16. Извозване на отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на парка 
– извършено както със средства от бюджета на ДПП, така и от дарения по време на 
доброволчески акции по почистване на парковата територия 

 

 
Организиране и участие в кампанията „Да изчистим България за един ден” съвместно БТВ на 12 май на 
територията на Природен парк Витоша 

   
Отбелязване на деня на парковете на 9‐ти юни 2012 г. с акции по почистване на най‐замърсените 
райони на Витоша и освежаване на парковата инфраструктура 
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Провеждане на доброволческа акция (на 29 септември 2012 г.) за почистване на традиционно най‐
посещаваните и най‐замърсени райони на ПП Витоша (местностите Златните мостове, Дендрариума и 
Игликина поляна) и за освежаване на парковата инфраструктура 
   

17. Преброяване на туристите, мониторинг на туристическото ползване – не е 
реализирана, предвижда се по ОПОС 

 
18. Закупуване на инвентар и инструменти за полева работа 
19. Инвентаризация на табелите на Алеята за 

незрящи. Подмяна на брайловите табели 
и на надписите върху фолио 

   
20. Избор на места за обособяване и изграждане на 6 бр. естествени малки езерца по 

поречията на реките за нуждите на противопожарната безопасност 
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21. Обезопасяване на Боянски водопад – финализирана дейност от 2011 г. 
• Оформяне на пътека с преместване и редене на камък, включително разчистване на срутище ‐ 60 
m2 

• Оформяне на стъпала чрез редене и зидане на камък ‐ 20 бр. 
• Височинно кастерене на дървета и разчистване на паднали дървета от пътеката и запиране на 
опасни подходи 

• Поставяне на 10 (десет) броя предупредителни табели „Внимание опасност от падане” 

 
   
 
ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
 
Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 
„Витоша” , период на изпълнение: 31.07.2009– 31.07.2012г” 
 
Дейност 8: Ремонт на съществуващата алейна мрежа на шест туристически маршрута 
и възстановяване на маркировката на пет туристически маршрута 
 
През 2012 г. се завършиха възстановителните дейности  по туристически алеи, обхванати от проекта: 

• Кв. Княжево – м. Дендрариума; 
• кв. Бояна – м. Момина скала; 
• кв. Симеоново – х. Алеко; 
• туристическа алея Златни мостове; 

Освежена беше лятната лентова маркировка по следните пътеки: 
• м. Златни мостове – с. Владая (синя маркировка); 
• м. Златни мостове – заслон Ушите – х. Алеко (жълта маркировка); 
• кв. Бояна – м. Момина скала (зелена маркировка); 
• х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово (зелена маркировка); 
• с. Боснек – м. Меча чешма (червена маркировка). 
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Дейност 13: Възстановяване на местообитание и 
обособяване на интерпретационен кът на 
земноводните - състои се от заравнена повърхност 
за ходене (пътека), 6 броя табла, от които 3 броя 
интертерактивни и 3 броя информационни, дървен 
макет на дъждовник и дървена платформа, която ще 
е разположена над водата в малко изкуствено езеро 
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Дейност 13: Възстановяване на оборудване на трафопост  - м. Белите брези, за нуждите на детски 
екостационар 

   
Дейност 9: Възстановяване на езеро пред заслон Кикиш 

 
  
Проект: «Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен 
парк Витоша – Фаза ІІ» - ОПОС 2007 – 2013 г. 
  
Дейност 8: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в 
Природен парк Витоша 
Извършена е инвентаризация и актуализация на КСС на предвидените за ремонт алеи и е представен 
нов разчет в МЗ за актуализация на бюджета 
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Проект „Дейности по устойчиво 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.” 
Дейност 4.4:  Определяне на нови туристически атракции - предпроектно проучване и 
проектиране на инфраструктура, свързана с туризма. 
 
 
 
Експерти от парка обходиха южна и западна част от 
парка и определиха местата за изготвяне на проекти 
за туристически атракции и дестинации 

  
Проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани 
в България”, изграден със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и национално съфинансиране 
По проекта, претворявайки стари традиционни строителни техники с камък, глина и дърво, приключи 
строежът на детски екостационар в м. Белите брези, с което финализира и проектът. Сградата е 
планирана да съчетава и функциите на детски информационен екологичен стационар като част от плана 
за обособяването на образователен комплекс в областта на Дендрариума, даващ достъп до информация 
и възможност за обучение на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на 
Природния парк, етнографската специфичност на околните селища и местното културно и историческо 
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наследство. 
Образователно-изложбеният център ще осигурява закрити експозиционни площи с възможност за 
провеждане на учебни беседи и работни помещения за обслужващия комплекса персонал и експертите 
от Дирекцията на Природния парк. В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и 
совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в 
местността Игликина поляна, детският информационен екологичен стационар ще предостави по-добри 
възможности за провеждане на зелени училища и ще допринесе значително за удължаване престоя на 
посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки 
подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.  
Предстои да бъде оборудван с техника и мебелировка по проект с финансиране по ОПОС и да започне 
да функционира от пролетта на 2013 г. 
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По проекта се изгради изгребна септична яма с биоеко пречистване и беше възстановен водопроводът 
към сградата 

  
 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. Годишна поддръжка на интернет сайта на парка  

 
www.park-vitosha.org 
През годината своевременно се отразяваха проведени и предстоящи събития, свързани с дейността 
на ДПП Витоша – проекти, обществени поръчки, мероприятия на територията на парка, 
доброволчески акции, участия и постижения на експерти от Дирекцията и др., които включват: 

•  Новия проект на ДПП Витоша «Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за 
управление на ПП Витоша – Фаза ІІ», финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна 
среда 2007 – 2013 г.»; 
•  Проведената осма среща на партньорите по проект PERIURBAN „Парковете в 
периферията на урбанизирани територии – подобряване на условията на околната среда”; 
•  Изнесена презентация във Втора софийска английска гимназия за проблемите, 
свързани с опазването на смърчовите гори на Витоша;  
•  Среща на експерти от ДПП Витоша с деца от столично 88 ОДЗ; 
•  Предстоящо и проведено залесяване в „Училищната гора” над Драгалевския манастир, 
включено в инициативата „Подари дръвче, засади гора”; 
•  Инициативата „Да изчистим България за един ден”; 
•  Удостояването на бившия директор на ДПП Витоша Тома Белев с престижната награда 
на неправителствената организация WWF  за принос в опазването на околната среда; 
•  Проведена теренна визита с експерти от ДПП Витоша и Република Косово в изпълнение 
на Компонент 4 „Управление на парковете” от Туининг проект „Допълнителна подкрепа за 
устойчиво стопанисване на горите” по Програма ФАР на ЕС; 

http://www.park-vitosha.org/


ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА  19  
 

•  Изнесена презентация в столичното 150‐то ОУ; 
•  Традиционното пролетно почистване на Природен парк Витоша; 
•  Провеждането на традиционния поход по пътеката „Петър Димков” по случай 
Еньовден; 
•  Пускането за втора поредна година на безплатна автобусна линия от Национален 
стадион „Васил Левски” до м. „Златни мостове“;   
•  Първия пожар на Витоша, разразил се на 1‐ви юли в резерват „Бистришко бранище”; 
•  Проведена среща на експерти от ДПП Витоша в парк „Сена Сен Дени” – Франция по 
проект PERIURBAN „Парковете в периферията на урбанизирани територии – подобряване на 
условията на околната среда”; 
•  Проведена доброволческа акция за ремонт на парковата инфраструктура и почистване 
на Симеоновските езера; 
•  Провеждането на традиционното планинско бягане от София до Черни връх; 
•  Провеждане на доброволческа акция за есенно почистване на най‐замърсените места 
на Витоша; 
•  Процедури по ЗОП, свързани с проектите на ДПП Витоша, финансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.»; 
•  Втория пожар, пламнал на Витоша на 9‐ти октомври и щетите от него; 
•  Есенно залесяване в „Училищната гора” над Драгалевския манастир и инициативата 
„Подари дръвче, засади гора”; 
•  Проведена доброволческа акция и залесяване с над 1000 фиданки от клек в района на 
Алеко; 
•  Пресконференция на ДПП Витоша за представяне на проекта «Изпълнение на 
приоритетни дейности от Плана за управление на ПП Витоша – Фаза ІІ», финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България 
чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.»; 
•  Проведена заключителна среща във Флоренция – Италия на партньорите по проект 
PERIURBAN „Парковете в периферията на урбанизирани територии – подобряване на 
условията на околната среда”; 
•  Проведена доброволческа акция за засаждане на 150 фиданки от тис над с. 
Чуйпетлово; 
•  Участието на ДПП Витоша в отбелязването на Международния ден на 
доброволчеството; 
•  Освещаване на Детския екостационар „Бели брези” по проекта на ДПП Витоша 
„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в 
България”, изграден със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и национално съфинансиране; 
•  Пресконференция на ДПП Витоша за представяне на проекта „Устойчиво 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.»; 
•  Проведена работна среща с кметовете на околовитошките селища, с управители на 
хижи, представители на държавни институции и други заинтересовани страни за запознаване 
с работата на ДПП Витоша, изпълняваните проекти и с предстоящите за изпълнение дейности.  
 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА  20  
 

 

Проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в 
България”, изграден със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и национално съфинансиране: 
http://www.darvendom.org/ - разработен за целите на проекта.   
Изготвен е филмов материал, проследяващ изпълнението на проекта. 
 
4. и 6. Преиздаване на дипляните 
„Природен парк Витоша”, на български  и 
английски език 

7. Предпечатна подготовка и печат на 
туристическата карта на ПП Витоша 
на български език 

 
 

http://www.darvendom.org/
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8. и 9.Актуализация и преиздаване на цветното илюстровано списание „Природен парк 
Витоша” на български и английски  език 

   
По това направление не са реализирани дейности: 
2. Издаване на плакат "Интересни тревисти растения" в ПП Витоша (не беше събран достатъчен по 
обем и с необходимото качество снимков материал на видовете);  
3. Финализиране на работата по издаване на определител «Птиците в България» (поради забавяне от 
страна на авторите на определителя); 
5.Отпечатване на 8 вида стикери „Бозайниците в Природен парк Витоша (тъй като дейността е 
включена в проект с финансиране по ОПОС); 
15.Провеждане на заседания на КС на ПП Витоша; 
19. Дизайн, предпечатна подготовка и печат на 3 бр. табла на англ. език за музеите (обогатяването на 
експозициите на трите витошки музея е включено в проект с финансиране по ОПОС); 
С предвидените средства по Дейности 10,11,12,16 и 17 – отбелязване на различни чествания и 
участия в изложения се изготвиха: плакати, дипляни, рекламни папки и платнени торбички, които се 
раздаваха на участници в доброволческите акции, посветени на тези чествания. 

 
ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
 
«Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на ПП Витоша – фаза I» -
ОПОС 2007 – 2013 г.  
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Разработване на два наръчника за доброволци и интерпретационна програма за земноводните 

   
   
Дизайн, предпечатна подготовка и печат на дипляна «Постигнати резултати и осъществени дейности» 

   
Разработка и монтаж на терен на дървената 
конструкция и PVC - медиите за 20 
постоянни обяснителни табели 
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«Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша – 
Фаза ІІ» - ОПОС 2007 – 2013 г. 
Дизайн, предпечатна подготовка и печат на 
дипляна за представяне на проекта 

 
Предпечатна подготовка и печат на стикери 
за проекта 

 
Изработка и монтаж на билборд в 
местността Златни мостове за проекта 

 
  
Проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в 
България”, изграден със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и национално съфинансиране: 

• Резработена и издадена брошура; 
• Два обучителни материала – за работа с глина и с дърво; 
• Изложбени пана; 
• Две информационни табели за проекта. 
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 „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни 
зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“  LIFE09 
Изготвяне на информационно табло за 
заслон, възстановен по Life+ на територията 
на ПП Витоша – септември 2012 
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 10.  Допълване на архива със снимки  
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14. Периодични публикации, семинари и работни групи, пресконференции 
Оказване на съдействие (със снимков материал и информация) на NATIONAL GEOGRAPHIC за обширна 
статия „Витоша – позната и непозната” в октомврийския брой на списанието 
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Участие в ботаническа екскурзия на Витоша – придружаване на японска група туристи  до Черни връх 
и изнасяне на презентация за флората на ПП Витоша – юли 2012 

   
Изнасяне на беседа пред над 100‐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 

 
Оказване на съдействие на СО‐Район Витоша с 
рекламни материали при провеждане на 
традиционния фестивал „Витоша пее и играе” 

 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА  28  
 

 

Работа с деца и ученици 
Музеи на Мечката, Совите и Водното конче - музеите работят по график през почивните дни в 
периода май - октомври, за което на граждански договор бяха наети интерпретатори. Изнасят се беседи, 
раздават се брошури, изготвени тематично за всеки един от музеите. През 2012 година трите музея са 
посетени от над 2000 деца и ученици. 

  
Съвместна работа с Lidl и Дома за деца „Асен 
Златаров” в кв. Надежда 1 в София 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 

 

 

 
 
 
Изнасяне на презентация за Природен парк 
Витоша в 150 ОУ „Цар Симеон Първи”,       
гр. София на 29.05.2012 г. 
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На 28.03.2012 г. експерти от ДПП Витоша бяха 
поканени да разкажат за Природен парк Витоша на 
децата от 88 ОДЗ ”Детски рай” гр. София. По време 
на срещата децата научиха за света на дивите 
животни и за красивите растения, които човек може 
да види само в планината.  

 

 

 
 
На 29 февруари 2012 г. експертите Александър 
Дунчев и Зорница Стратиева от Дирекцията на 
Природен парк „Витоша” бяха поканени във 
Втора английска езикова гимназия „Томас 
Джеферсън” да обсъдят проблемите, свързани 
с опазването на смърчовите гори на Витоша. 
Присъстваха ученици от клуба „Еко 
академия”. 

От 20 до 22 април 2012 год. в Учебно опитно горско 
стопанство „Георги Аврамов”, Юндола, се проведе 
IV-тата Национална студентска научна конференция 
„Управление и устойчиво използване на 
биологичните ресурси”. От Дирекцията на Природен 
парк „Витоша” взе участие Зорница Стратиева с 
презентация на тема: „Анализ на изпълнението на 
оперативните задачи и предписания за опазване и 
ползване на Плана за управление на Природен парк 
„Витоша” 2005-2011 година”. Нейното участие 
допринесе не само за популяризиране дейността на 
Природен парк „Витоша”, но и за представяне на 
концепцията Периурбан територии в България, 
разработена по проект „Парковете в периферията на 
урбанизираните територии – подобряване на 
условията на околната среда в крайградските 
територии”, финансиран по програма INTERREG IVC 
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РАБОТНИ, СРЕЩИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ 
Подготовка и провеждане на работна среща (на 20.12.2012 г. в горски дом „Ветровала”) с кметовете на 
околовитошките селища, с управители на хижи, представители на държавни институции и други 
заинтересовани страни за запознаване с работата на ДПП Витоша, изпълняваните проекти и с 
предстоящите за изпълнение дейности 

               
  
• Участие в Обучение за работа с Информационна система към Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие, организирано от ИАОС – януари 2012;  
• Участие в теренно обучение на експерти от РИОСВ/ДПП/ДНП за прилагане на методиките за 

картиране и определяне на природозащитен статус, част от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  - Велико Търново, 20-
23.11.2012 г. 
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ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
 
Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – 
фаза I”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 
Провеждане на две журналистически пътувания (на 14 и 15 юни) за представяне на извършените 
дейности  по проекта. 
   

 
 
Публикация в сп. «Екология 21»  
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Вестник „Българска армия”, 22.06.2012 г. 
„Витоша на една ръка разстояние” 

Списание „Гора” „Природен парк Витоша 
демонстрира част от дейностите си пред 
журналисти”, Брой 6-7/2012 г. 

Представяне на в: 
БТА: 
Възстановена е маркировката на пет туристически маршрута 
в природен парк Витоша 
15 юни /Румяна Зашева, БТА/ 
„Дневник” 
Кало и Сопо, или непознатата страна на Витоша 
От Цветелина Ангелова  
Последна промяна в 12:11 на 15 юни 2012, 4275 прочитания, 24 коментара  
Възстановени са пет езера в природен парк "Витоша" 
От Кристина Климентиевна  
Последна промяна в 16:11 на 19 юни 2012, 2025 прочитания, 29 коментара  
 
Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – 
Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 
Провеждане на пресконференция в Информационния център на Представителството на 
Европейската комисия в България на 12.11.2012 г. за представяне на  проекта  

   

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/15/1846489_kalo_i_sopo_ili_nepoznatata_strana_na_vitosha/#comments
http://www.dnevnik.bg/zelen/2012/06/19/1848668_vuzstanoveni_sa_pet_ezera_v_priroden_park_vitosha/#comments
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Публикация в сп. „Черга” 

   
Представяне на в: 
БТА: 
Воден баланс за територията на Природен парк "Витоша" ще изготвят по проект, финансиран 
от ОПОС  
Румяна Зашева,  София,12 ноември 2012 / 15:30 
Експерти ще възстановяват популациите на червен аполон и главоч в парк "Витоша"  
14 ноември 2012 / 06:31  
Експерти ще освобождават от туристи площи за животните на Витоша 
Румяна Зашева, София, 22 ноември 
БНТ, Канал 1, «Денят започва» 
15.11.2012 / 08:42  
Дарик радио 
Нов проект за биоразнообразието на Витоша 
Надя Хамдан, 12.11.2012 
БНР, Радио София 
Възстановяват шест туристически маршрута на Витоша, следят мечки с GPS   
13.11.2012, 12:05:08 
NEWS.BG 
Възстановяват туристически маршрути на Витоша  
12.11.2012, 12:49  
VTV, „Екоарена”,  
12.11.2012 г. 
 
Проект „Дейности по устойчиво 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.” 
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Провеждане на пресконференция в Информационния център на Представителството на 
Европейската комисия в България на 17.12.2012 г. за представяне на  проекта 

 
Публикация в сп. „Туризъм и отдих” на 
материал за проекта на ДПП Витоша  

 
Представяне на в:  
БТА 
Специалисти ще възстановяват растителни и животински видове в Природен парк /ПП/ "Витоша" 
по нов проек 
Румяна Зашева, 17 декември 2012 / 12:23  
Радио София  
Разкрасяват и обезопасяват Витоша с близо 4,5 млн. лв. от ОП "Околна среда"   
Автор: Георги Нейков 
Радио София  
публикувано събота, 22 декември 2012 09:05  
Витоша привлича още повече туристи след тригодишен проект за управление на парка   
Автор: Георги Нейков  
www.novini.bg  
Възстановяват растителни и животински видове в парк "Витоша" (видео) 
17.12.2012 | 16:28 
BNEWS 
вторник, 18 дек 2012 г. 08:50 ч. 
Под прицел 
Ловят бракониерите на Витоша с нова GPS система 
Владислав Христов 
iNews.bg 
 Възстановяват растителни и животински видове в парк "Витоша" 
Предвидени са редица дейности по нов проект 
| 17.12.2012 | 13:38 
Възстановяват 300 км алеи на Витоша 
17.12.2012 12:53; 24 часа онлайн; 

http://radiosofia.bnr.bg/search/Pages/results.aspx?aname=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://radiosofia.bnr.bg/search/Pages/results.aspx?aname=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.bnews.bg/
http://www.24chasa.bg/Authors.asp?Request=Articles&AuthorId=31355
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Обновяват 300 км алеи на Витоша 
Новинар 
15:01, 17 декември 2012  
Възстановяват растителни и животински видове в парк “Витоша” 
Публикувано от admin на Dec - 18 – 2012 
 http://varhove.com/wordpress/?p=6903 
 
Проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в 
България”, изграден със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и национално съфинансиране 
 
 
 
Финална част от работата на комисията по 
въвеждане в експлоатация – подписване на 
протокола – 10.12.2012 г. 

 
 
Освещаване на сградата на 11.12.2012г. с 
участието на експертите от ДПП Витоша и 
представители на пряко ангажираните в процеса 
на неговото проектиране, изграждане и 
съгласуване – проектанти, строители, строителен 
надзор, община «Витоша», ИАГ, ДГС София, 
РДГ София и др. 

 

 
През 2012 г. се проведоха два двудневни семинара с лекционна и практическа част по обучение на 
традиционни практики, методи и инструменти за работа с дърво и глина. Практическото обучение се 
осъществи в работилница в гр. Пловдив и на строежа на Екостационара в ПП Витоша 
  
Проект PERIURBAN „Парковете в периферията на урбанизирани територии – подобряване на 
условията на околната среда”,  финансиран по програмата INTERREG ІVС 
Проект 0574R2 PERIURBAN на програма INTERREG ІVС се финансира по програма INTERREG IVC. 
Водещ партньор е Администрацията на италианската провинция Тоскана. Участват общо 14 партньорски 
организации от Испания, Франция, Великобритания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, 
Гърция и България. Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – 

http://novinar.bg/?act=search&act1=autor&qstr=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://varhove.com/wordpress/?p=6903
http://varhove.com/wordpress/?author=1
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подобряване на условията на околната среда” е да се подобрят регионалните политики в областта на 
управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира 
върху поддържане на биологичното разнообразие в тях. 

Дирекцията на Природен парк Витоша участва в 
ОСМАТА СРЕЩА на партньорите по проект 
PERIURBAN. Срещата се състоя на 2 и 3 
февруари в гр. Брюксел, Белгия.  

Сред основните акценти на срещата бе да се 
направят препоръки относно отчитане 
значимостта на периурбан териториите за 
подобряване качеството на живот в градовете и 
ролята им за опазване на природата и нуждата от 
интегриране на концепцията за периурбан 
територии в политиките на ЕС. По време на 
работна сесия с представител на Европейската 
Комисия от името на няколко международни 
проекта – в т.ч. SURF, EUROSCAPE и 
PERIURBAN бяха направени препоръки по 
отношение на европейските политики в областта 
на периурбан парковете. 

 

На 27 април 2012 година в хотел “Света София”, гр. София се проведе ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА 
НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ във връзка с изпълнението на проекта  
Присъстваха  представители на дирекциите на природните паркове в България, ИАГ,  
РДГ София, РИОСВ София, неправителствени организации и др. На срещата беше представена 
Общата методология на Природен парк Витоша, която е публикувана на интернет страницата на 
парка /http://www.parkvitosha.org/sites/default/files/PERIURBAN-
CommonMethodologyTRANSLATION.pdf/.  
Интерес предизвика интерактивният наръчник за създаване и управление на периурбан  
територии, който бе тестван от участниците в семинара конкретно за ПП „Странджа”.  
На работната среща бяха представени добри практики за управление на периурбан  
територии и приложими добри практики, както и план за прилагането им в Природен  
парк Витоша. 
Участие в 9-ТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ периода 3 - 4 май 2012 год. в град Кощице, Словакия. 
ДПП Витоша участва като пиър ревю на пилотен район Прага – Троя, заедно с представители на 
FEDENATUR, Монсанто – Лисабон и национален парк Дунав Иполи. 
Срещата по проекта завърши с посещение на Детски екологичен център, създаден от най-старата 
неправителствена организация „Сосна” в Кошице. 
В периода  22-24 май 2012  г. в Унгарския Национален парк Дунав Иполи със седалище Будапеща се 
проведе работно посещение. То имаше за цел обмяна на международен опит и добри пркатики в 
областта на  екологичното обучение, екотуризма и биологичното разнообразие.  Бяха посетени 
посетителския център Сашхил, пещерите Семлюхеги и Палвюлги, които се стопанисват и поддържат 
от парковата дирекция, хълмовете Нормафа и Янос, защитената природна територия Шенас  
хил, която е получила европейска диплома през 1995 година.  
Беше посетен информационния център Пилезентиван, стопанисван от Дирекцията на Национален 
парк Дунав Иполи. 
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Участие в 10-ТАТА ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА 
по проекта в Сена-Сен-Дени, Франция, 
проведена на 4 - 6.07.2012 г. Работната среща 
се проведе в градовете Лил и Париж, Франция.  
Домакини на срещата бяха партньорите Лил 
Метрополитън и Генералният Съвет на  
Сена-Сен Дени, Франция.  
ДПП Витоша представи своя план за действие,  
включващ 10 дейности, приети от партньорите 
и адаптирани за нуждите на парковата  
дирекция. 
Работната среща завърши с посещение на парк 
Жорж Валбон, където бяха дискутирани 
различни проблеми, касаещи парка. 

 

В периода 23-27.10.2012 г. в гр. Флоренция, Италия се проведе ФИНАЛНАТА СРЕЩА  
на партньорите. По време на конференцията бяха подписани политически препоръки, с които 
официално се признават Периурбан  териториите, като територии, които  
„представляват интерес по отношение на екосистеми, ландшафт и култура, които се  
намират в покрайнините на или в непосредствена близост до населените места, но по своята същност 
се преплитат с градската среда, където функциите свързани с опазване на околната среда, рекреация, 
култура, образование, икономика и развитие могат да съществуват заедно, с подкрепата на 
обществените политики, планове и действия и с пълното участие на гражданите”. 
Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и 
влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“  LIFE09 
• Участие в информационен семинар по проект "Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по 

Черноморието по проект - LIFE09 NAT/BG/000229, организиран от ДЛС Балчик, в гр. София – юни 
2012 

• Участие в честване на 20-годишнината от приемането на Директивата за хабитатите на ЕС /основен 
документ от правото на ЕС за изграждане на Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000/, 
както и 20-годишнината от създаването на финансовия инструмент LIFE за подкрепа на проекти в 
областта на околната среда и защитата на природата – край град Калофер, на територията на НП 
Централен Балкан – юни 2012  
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16. Участие в изложения 
„Природа, лов, риболов” в гр. Пловдив (през 2012 г.съгласно Заповед на  изпълнителния директор 
на ИАГ на ДПП Витоша беше възложена цялостната организация на щанда на парковете)   

   
„Зелени дни” пред Народния театър „Иван Вазов” на общ щанд на Природните паркове 

  
Международния ден на доброволеца в Дома на киното, организиран от CVS-България 
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18. Издаване на широкоформатни стенни 
календари на природните паркове за 2013 г 
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20.21.22. Предпечатна подготовка и печат на дипляни за музея на мечката, совите и 
водното конче 
От всеки вид издадени по 1000 бр. и 
предоставени на трите музея. 
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ІІІ. ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1.  Поддържане на система от постоянни пробни площи за мониторинг на 
консервационно значими 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 2012. Това 
са Adonis vernalis, Pulsatilla montana, Fritillaria 
orientalis и Anemone sylvestris 

 

   
2. 1. Мониторинг на  защитени  и застрашени растителни видове според НСМБР 

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  

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 
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2.2. Мониторинг на  популациите на защитени  и застрашени животински видове 
според НСМБР 

Провеждане на регулярен мониторинг на кафява мечка на територията на ПП Витоша – през 2012 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. Като допълнение бе попълвана 
наличната в ДПП база данни за установено присъствие на кафявата мечка 

   
Мониторинг на дива коза на територията на ПП Витоша 
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Мониторинг на лалугер 

 
Мониторинг на други представители на фауната - периодично бяха извършвани наблюдения и на други 
животински видове. Най-често това бяха благороден елен, сърна, дива свиня, някои видове птици  и др. 
През 2012 година беше извършен и мониторинг на Скален орел (Aquila chrysaetos) 

   
   
7. Закупуване  на батерии за поддръжка на фотокапаните в ПП Витоша 
Извършвана е 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 
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ІV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ 

 

4.2. Продължаване на работата по програмата за реинтродукцията на балканската 
дива коза в ПП Витоша и осигуряване на постоянна охрана при адаптационното 
заграждение – дейността се осъществява както по линия на бюджета на ДПП, така и чрез 
финансиране по ОПОС 
 
 
 
Поддържане на техническата база – оградата на 
заграждението бе редовно проверявана и всички 
повреди своевременно отстранявани. За нуждите 
на охраната бяха осигурени дърва за огрев 

 
   
От специалисти от БАН и дипломанти от СУ се извъши обхождане на опожарените терени и се взеха 
проби за изследване и анализ за установяване на нанесените щети върху почвата и микроорганизмите 

   
   
Организиране и участие в акция по почвоподготовка на терен за засаждане на фиданки от 
ученици, във връзка със създаване и поддържане на «Училищна гора» - октомври  
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Съдействие и участие в инициативата „Подари дръвче, засади гора” за залесяване на над 300 
фиданки през месец април в „Училищната гора”, намираща се над Драгалевския манастир. 

   

 
   
ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
 
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 
„Витоша – фаза I ” , Период на изпълнение: 31.07.2009– 31.07.2012г” 
Дейност: Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на 
планинския явор и на тиса на територията на Природен парк Витоша  
Избраха се подходящи площи, където през пролетта  на 2012 г. се засадиха 400 фиданки от планински 
явор с цел подпомагане популацията му.  
 
 
 
 
Засаждане на фиданки от тис в м. Бай Кръстьо – 
19.05.12 

 
Дейност: Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в Природен 
парк Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за 
регистриране на изстрели 
Разработи се цялостна система за регистриране на изстрели. Тя обхвана голяма част от територията на 
парка, обитавана от диви кози. След тестване на системата се установи, че времето от 
възпроизвеждане на изстрел до получаване на SMS от контролните органи е между 20 и 30 секунди, а 
точността на локализиране на стрелеца е в рамките на няколко метра. Системата ще допринесе за 
цялостно подобряване на охраната на територията на Природен парк Витоша, а борбата с 
бракониерството ще бъде изключително ефективна. Тя ще допринесе за опазване на популациите и на 
други консервационно значими едри гръбначни животни. 
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Дейност: Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на 
територията на Природен парк Витоша 
 
По проекта се осъществи улов и транспортиране до територията на ПП Витоша на една мъжка дива 
коза от територията на ЛРД „Девин”. 
През 2012 год. бяха родени общо 6 броя ярета, 3 извън аклиматизационното ограждение и 3 вътре в 
ограждението. В рамките на календарната година бяха регистрирани два смъртни случая на диви 
кози. 
През месец декември са хванати и маркирани общо две диви кози. На едната от тях е поставен GPS-
GSM нашийник, а на другата, поради това че е още малка, е поставена само цветна ушна марка. 
Едната от хванатите кози е пусната извън адаптационното заграждение, а по-малката, на която не е 
поставян нашийник, е освободена отново в заграждението. 
Извършване на надграждане с мрежа на адаптационното заграждение за диви кози поради затрупване 
на участъци от оградата със сняг. След края не зимата беше предприет основен ремонт на 
адаптационната ограда. 
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Дейност: Поддържане и възстановяване на местообитанията на Европейския лалугер 
Продължаване на дейностите по възстановяване на европейският лалугер в Природен парк Витоша. 
През 2012 год. продължиха дейностите по създаването на втора популация от европейски лалугер на 
територията на парка. Новата популация е създадена в района около с. Чуйпетлово и подножието на 
връх Купена. В адаптационното ограждение 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 се подхранваха регулярно с жито и плодове. 
Поведението на лалугерите беше проследявано денонощно в продължение на два месеца. 

  
Дейност: Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям 
гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните 
Бяха възстановени пет езера: четирите Симеоновски и езерото Кикиш. В единия край на всяко езеро 
се направи скосен участък, по който земноводните да могат да влизат и излизат. До музея на мечката 
се обособи интерпретационна алея на земноводните с малко езерце и дървена платформа, 
информационни и интерактивни табла, както и макет на голям саламандър. За алеята на земноводните 
беше разработена специална интерпретационна програма.  
Изпълнението на дейността ще доведе до увеличаване числеността на земноводните в парка, до 
възстановяване на подходящите места за укритие, изхранване и размножаване, ще бъдат опазени 
техните местообитания, ще се повиши информираността на посетителите на парка. 
Дейност: Опазване и регулиране използването на водните ресурси от природни местообитания 
7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране 
на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на 15 публични водохващания в Природен парк Витоша. 
В рамките на проекта бяха проектирани санитарно-охранителните зони (СОЗ) на 15 броя 
водохващания на публични чешми в Природен парк „Витоша”, които имат за цел да гарантират 
опазването на водните ресурси за обществени ползи в райони на чувствителни високопланински 
екосистеми. 
 
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 
„Витоша – фаза II”, Период на изпълнение: 17.01.2012– 17.01.2015г” 
Избор на изпълнители по ЗОП за дейности 1 и 2 от проекта. Събиране на размножителен 
материал от целеви видове по дейност 1 
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Подпомагане популацята на водната детелина на 
територията на ПП Витоша чрез събиране на 
коренища и последващото им размножаване в 
разсадник с цел производство на нови индивиди 
– юни 2012 

 

 

  
Подпомагане популацята на росянката на 
територията на ПП Витоша чрез събиране на 
семена и последващото им засяване на 
подходящи места в парка – септември 2012 
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Проект „Дейности по устойчиво 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.”  
Период на изпълнение: 2012 г.–2015г” 
 
 
Избор на изпълнители по ЗОП за дейности 1.1.1 и 
1.1.2 от проекта. Събиране на размножителен 
материал от целеви видове по дейност 1.1.1 
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Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и 
влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“  LIFE09 
 
 
 
Фиданки от бяла върба по р. Струма в района на 
с. Чуйпетлово – месец октомври  

 
Участие в доброволчески ден на SG Експрес банк, свързан с почистване на инвазивния вид  
Fallopia japonica на Витоша – септември  

   
 
Засаждане на фиданки от клек в туристически 
център Алеко – 03.11.12 
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 ОПЕРАТИВНА РАБОТА НА ЕКСПЕРТИТЕ  

 

Извършени  проверки на територии в ПП Витоша 
1. Проверка на ГТ в района на ТЦ Алеко  
2. Проверка на ГТ в района на ТЦ Златни мостове  
3. Проверка на ГТ  в района на с.Бистрица. 
4. Проверка на ГТ в района на с. Железница  
5. Проверка на ГТ в района на в.з. Ярема  
6. Проверка на ГТ в района на с. Ярлово  
7. Проверка на ГТ в района на с. Боснек. 
8. Проверка на ГТ в района на с. Чуйпетлово. 
9. Проверка на ГТ в района на с. Кладница. 
10. Проверка на ГТ в района на кв. Мърчаево 
11. Проверка на ГТ в района на с. Рударци 
12. Проверка на ГТ в района на кв. Владая. 
13. Проверка на ГТ в района на кв. Княжево. 
14. Проверка на ГТ в района на кв. Бояна. 
15. Проверка на ГТ в района на кв. Драгалевци 
16. Проверка на ГТ в района на Драгалевски манастир 
17. Проверка на ГТ в района на кв. Симеоново 
18. Проверка на ГТ и границите на ПП Витоша в района на в.з. Шумако и в.з. Карлфин дол. 
19. Проверка на ГТ в района на х. Физкултурник. 
20. Проверка на ГТ на м. Куртова река. 
21. Проверка на ГТ на м. Офелиите. 
22. Проверка на го ГТ  в района на м. Копитото. 
23. Проверка на ГТ  в района на х. Иглика. 
24. Проверка на  ГТ в района на м. Дендрариум . 
25. Проверка на ГТ в района на х. Боерица. 
26. Проверка на ГТ в района на х. Тихият кът. 
27. Проверка на ГТ в района на х. Минстрой. 
28. Проверка на ГТ в района на х. Кумата. 
29. Проверка на горския фонд в района на х. Момина скала. 
30. Проверка на ГТ в района на х. Планинец.  
31. Проверка на ГТ  в района на х. Родина. 
32. Проверка на ГТ в района на х. Бор  
33. Проверка на ГТ в района на х. Трендафила. 
34. Проверка на ГТ в района на х. Селимица. 
35. Проверка на ГТ в района на х. Острица. 
36. Проверка на ГТ в района на х. Звездица. 
37. Проверка на ГТ в района  на х. Кукуряк 
38. Проверка на ГТ в района на м. Брезовица 
39. Проверка на ГТ в района на х. Ведра  
40. Проверка на ГТ в района на х. Погледец.  
41. Проверка на ГТ в района на х. Брезовица  
42. Проверка на ГТ  в района на м. Бай Кръстьо. 
43. Проверка на ГТ в района на х. Рудничар 
44. Проверка на ГТ в района на х. Водно стопанство. 
45. Проверка на ГТ в района на ски писта Витошко лале. 
46. Проверка на ползвателите на ски писти в района на ТЦ Алеко 
47. Ежемесечна проверка на пещера Духлата относно пропускателният и режим – 
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заключване на входовете и регистрация на посетители 
48. Охрана на района, обитаван от дивите кози – за цялата 2012 год. ДПП Витоша, 

съвместно с ДЛС „Витошко-Студена” осигури непрекъсната охрана на района около 
аклиматизационното заграждение; 

49. Инвентаризация състоянието на информационните табла по алея Златни мостове – 
Владая, Познавателна алея в м. Дендрариума 
 

Участие в работни срещи 
• Участие в работна среща в РДГ-София относно вземане на необходимите мерки за 

ограничаване движението на МПС и АТV на територията на ПП Витоша; 
•  Срещи в: Областна служба „Земеделие” ГИС гр.София, ИАГ, Общинска служба 

„Земеделие” Овча купел, Поддържаща фирма ЗЕНИТ - ГЕО, ДГС София – за изясняване на 
собствеността на територията на музея на совата и музея на водното конче; 

• Срещи с кметове и местни администрации от прилежащите населени места. 
Участие в комисии 

• Междуведомствена работна група, разгледала проблеми в създадената кадастрална карта и 
кадастрални регистри за поземлени имоти, разположени по границата на ПП „Витоша”; 

• Комисия за актуализиране на сградния фонд на ПП ”Витоша” съвместно с Район Витоша; 
• Комисия за актуализиране на сградния фонд на ПП”Витоша” съвместно с Район Панчарево; 
• Комисия за установяване на състоянието на сградния фонд   на ПП ”Витоша” /задача, 

поставена от ИАГ при МЗХ/; 
•  Работна среща в РИОСВ Перник.относно проект „ОРИСОЛ1” за разполагане на 

ветрогенератори в блзост до южната граница на ПП ”Витша”/з-ще Боснек, Кладница, Горна 
Диканя/; 

• Участие в комисия, съвместно с ДГС София, РДГ София и ЮЗДП Благоевград за 
извършване инвентаризация на опасни дървета, състоянието и безопасността на 
туристическата инфраструктура, обезопасяване на туристическите маршрути на територията 
на Природен парк Витоша; 

• Участие в междуведомствена комисия по транспорта; 
• Участие в комисия във връзка с проблемите, свързани с корояда в смърчовите гори на 

Витоша; 
 
Противопожарна безопасност и предотвратяване на възникнали пожари 

• Участие в работни срещи с РДГ-София,  ДГС-София и СД „ПБС”-София, относно 
противопожарните изисквания на територията на ПП Витоша; 

• Оповестяване, координиране и участие в кризисен щаб и организация по локализиране и 
потушаване на възникналите три пожара на територията на ПП Витоша; 

• Подпомагане на екипите на пожарната с лопати и инструменти, както и съдействие за 
навигацията на екипите през пресечените планински терени по време на пожарите през 
изминалата година; 

• Участие в работна група с представители на Столична община, общинска служба по пожарна 
безопасност и защита на населението, СДВР и др. за координиране на действията при аварии 
и пожари на територията на ПП Витоша; 

• Изготвяне и предоставяне на комплект карти на територията на ПП Витоша с повдигнати 
проходими пътища, места на водоизточници, противопожарни депа на сектор Спасителни 
дейности и Контролна пожарогасителна към Столично управление  ПБЗН; 

• Извършване на съвместна проверка с представители на ДПП Витоша, ДГС София, VI СДВР 
на територията на ПП Витоша за палене на огън на нерегламентирани места и 
санкциониране на нарушителите.  

  
Геогрофска информационна система 

• Текуща актуализация и попълване на информация в ГИС архива база данни на ПП Витоша;  
• Справки и отговори на писма по собствеността в ПП ”Витоша” на  ПИ на граждани; 
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• Изготвяне на скици за теренна работа; 
• Съдействие по реализация на дейности с информация от база данни ГИС; 
• Съгласуване на проекти 

Изготвяне на становища, писма, работа по текуща кореспонденция и други 
 

 

 

ИЗГОТВИЛ: ДПП ВИТОША 


