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СОФИЯ 

2009 год. 



І. АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. Изработване и монтаж на антипаркингови елементи, метални колчета, 

бариери 

 Изработванеи монтаж  на 15 бр. ограничителни метални колчета.  

 Изработване и монтаж на метална бариера при Музей на Мечката. 

 

 

 

 Ремонт и монтаж на бариера и изграждане на туристически мост в района на 

х. Кумата. 
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2. Изработване и поставяне на предупредителни и забранителни табели 

 С помощта на доброволно сътрудничество с графичен дизайнер е разработена 

концепция за предупредителни табелки за наличието на спускащи се велосипедисти: 

 

 

3. Ремонт на алеи в парка, заедно с решаване на водоотвеждането почистване на 

алеите 

 Почистване на отводнителни канавки и отстраняване на паднали дървета по 

туристически алеи х. Алеко – с. Бистрица /по Янчовска река/ и х. Алеко – с. Бистрица 

/по Бистришка река/ 
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 Почистване на паднали дървета по следните 7 туристически маршрута: с. 

Кладница – х. Рудничар – Зл. Мостове, кв. Владая - Зл. Мостове – м. Офелиите – х. 

Звездица, кв. Княжево - Зл. Мостове – х. Кумата, кв. Бояна – Боянски водопад – х. 

Момина скала – х. Бор – вр. Ушите, х. Звездица – х Кумата – х. Бор, кв. Драгалевци – м. 

Бай Кръстьо – х. Алеко, кв. Симеоново – Симеонови езера – Финал на писта Витошко 

лале – х. Алеко 

4. Изграждане на водосток на алея над Боянското езеро 

Извършени бяха ремонтни дейности по водотвеждането на алеята над Боянското 

езеро за предовратяване ерозията и разрушаването на алеята.  

5. Поддържане на архитектурните елементи в парка и монтиране на нови 

такива на подходящи места 

 Възстановяване на паркова инфраструктура  

 2 бр. дървени моста 

 2 бр. дървени скари  

 10 бр. маси Витошки тип  

 ремонт на 2 бр. заслони,  

 монтаж на допълнителни пейки и маси/ на територията на ПП Витоша в 

района на с. Железница /заслон в м. Куртова река и заслон по Железнишка 

река/ 
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 Почистване на каптаж в м. Копитото и ремонт на чешми в м. Игликини поляни 

и м. Белите брези. 

 

 

 

 

  Ремонт но покривна конструкция на туристически заслон Симеонови езера. 
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 Ремонт на заслон Меча чешма, почистване и изграждане на каптаж, монтаж на 

маси Витошки тип – 2 бр.  
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 Монтаж на заслон 12 кв.м. до с. Боснек, монтаж на 2 бр. дървени моста с 

едностранен парапет и дължина 5.0 м., почистване на каптаж.  
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 Монтаж на 2 бр.дървени скари в м. Сопо с дължина 4.5 м. и 5.0 м.  
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 Ремонт на  6 бр туристически чешми на територията на ПП Витоша - 

Туристическа чешма до х. Кумата, туристическа чешма до х. Офелиите., туристическа 

чешма в м. Яворова поляна, туристическа чешма в м. Златни мостове (60 години ПП 

Витоша), туристическа чешма м. Златни мостове (разклон за х. Кукер), изграждане на 

каптаж в м. Белите брези. 
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 13



 

 

 Възстановяване на паркова инфраструктура в м. Светена вода над кв. Бояна – 

ремонт на чешма, поставяне на ново информационно табло както и маси и пейки 

Витошки тип – средства от дарения. 
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6. Изработване, монтаж и подмяна на информационни и насочващи табели 

 Бетониране на 7 бр. информационни табла на територията на ПП Витоша.  

 

 

 

 Поддържане на алеята за незрящи 

 Извършен бе ремонт на 28 бр. метални стойки в м. Дендрариум.  

 Демонтиране на брайлови табели и съответстващите им български текстове 

на Алеята за незрящи в м. Дендрариума  
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 Монтиране на нови надписи от PVC фолио  

 Отпечатани са нови брайлови табели  

 

 

 Монтаж информационната част на повредените информационни табла в 

района на с. Кладница и р.Матница. 

 

 Поправка на дървената конструкция, както и възстановяване на 

информационната част от табла в околностите на територията  

м. Златни мостове и х.Алеко. 
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 Поправка на таблата в територията на с.Боснек  

 Поправка на таблата в територията на с. Бистрица и с.Железница 

                         

 Монтаж информационната част на над 50 броя информационни табла. 

Изработване и монтаж на информационна дървена стена в м. Златни мостове.  
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 Отстраняване на стари амортизирани табели, боядисване на стълбовете и 

поставяне на нови указателни табели по маршрутите : 

 Златни мостове – х.Селимица 

 кв.Бояна – Боянско езеро – Боянски водопад 

 с. Железница – с Бистрица 

                            

 

 Във връзка с проведените множество доброволни акции в ДПП беше създаден 

графичен дизайн на благодарствени плакети, които да бъдат закачени на таблата за 

приятелите на парка: 
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 В местността Меча поляна по идея на приятели на Иван Башев е сложено 

възпоменателно табло. В ДПП е създаден неговия графичен дизайн.  
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 Също така по идея на приятели на планинарка в близост до чешмата над кв. 

Бояна е положено табло с информация за местността и качеството на водата на извора.  

 

7. Поддържане и обслужване на пещерата Духлата 

 Съгласно издаване на заповед за регламентиране посещаемоста на пещерата 

Духлата е изготвен регистър за посещаемоста който се попълва в кметството на с. 

Боснек. 

8. Обогатяване експозицията на музеите 

 След зимният период при огледа на Музея на водното конче бе констатиран 

теч на покрива, което наложи извършване на ремонтни работи по неговото 

възстановяване.  

 

 

Посещаемостта на музеите за 2009 година надхвърли 1500 посетителя. 

 Музей на Мечката – бяха извършени основно поддържащи дейности. Музеят 

работи по график през почивните дни в периода май-октомври, за което нает 
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 Музей на Совите - Бяха извършени поддържащи дейности. Музеят работи по 

график през почивните дни в периода май-октомври, за което е нает интерпретатор. С 

организирани групи музеят продължи да работи и след края на активния туристически 

сезон. 

      

 Музей на водното конче  - Музеят работи по график през почивните дни в 

периода май-октомври, за което бе нает интерпретатор. С организирани групи музеят 

продължи да работи и след края на активния туристически сезон.  
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9. Пребоядисване и подновяване на коловете от зимната маркировка, 

освежаване на лятната маркировка 

 Полагане на маркировка по нов не маркиран досега маршрут х.Селимица – 

м.Платото 

            

 Укрепване и ремонт на коловата маркировка по маршрутите: х.Кумата – Черни 

връх ; х. Бор – х.Алеко и възстановяване на стълбовете към х.Преспа, както и пускане 

на уведомително писмо до Витоша ски за отстраняване на нерегламентирани колове, 

съвпадащи по външен вид с официалната туристическа маркировка. 
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 Работа по лятната туристическа маркировка.  
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10. Алея на карста - допълване с нови информационни табели и направа на 

табели с маркировка 

 С помощта на доброволци е изработено информационно табло 

 

11. Проведени акции с доброволци, свързани с ремонт на паркова 

инфраструктура и почистване на територията на парка 

 Организиране и провеждане на акцията на 16.05.2009г за почистване и 

ремонтиране на съоръженията в м.Симеоновски езера. 
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 Организиране и провеждане на акцията на 23.05.2009г за почистване и 

ремонтиране на съоръженията в м.Бялата вода ; м.Дендрариума ; м.Игликини поляни ; 

муз. на Мечката ; муз. на Совите. 

                         

 Участие и провеждане на доброволческа акция проведена на 20.06.2009 в 

местността Дендрариума. 
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 Провеждане на доброволческа акция със служителите на фирма Експириънс , 

проведена в районите на м. Платото и Драгалевски манастир на 26.09.2009. 

                        

 Подготовка и провеждане на доброволческа акция за ремонт на заслон, 

беседки, маси и пейки,както и събиране на отпадъци в района на Драгалевски манастир 

на 06.11.2009. 

             

12. Дейности за развитието на велотуризма в планината  

През 2009 г. започна подготовка на създаване на система от велосипедни маршрути 

в планината. Тя включва: комуникация с представители на различни велосдружения 

(Веломания, Велоеволюция, Байкария, МТБ форум, БФБ). По инициатива на 

Веломания беше обходена пътека между Голи връх и кв. Драгалевци с цел съгласуване 

на обявяването й за маршрут за спускане с планинско колело. Беше взето решение 

обявяването й за такъв маршрут да бъде предприето едва след избора на маршрути с 

различна степен на трудност. Беше предприето планиране на предупредителни знаци за 
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туристите в пресечните точки на маршрута с пътеките на пешеходците. Проведе се и 

първата работна среща на новосъздадената работна група за създаване на система от 

веломаршрути в парка.  

 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

1. Актуализация на информацията в интернет страницата на парка.  

 Реорганизация на категориите, първична работа по изграждане на новия сайт, 

копиране на текстове 

 

 

 Публикуване на новини в сайта на Витоша и на Парковете в България: 

 За подновената дейност на хижа Погледец 

 За честване на първата годишнина на ПП Беласица 

 За реакцията на парковата администрация на невярна информация във в. „7 

дни спорт” за дейността на ДПП Витоша, представена по начин, 

противоречащ на добрия тон и благоприличие и на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 За Национален конкурс за детска рисунка, организиран от ДПП Шуменско 

плато. 

 За старта на дългосрочната програма (съвместна инициатива Столична 

община, ДПП Витоша и Сдружение на Витошки ски и сноуборд училища) за 
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 За проведена на Витоша демонстрация на алтернативни видове спорт, 

щадящи околната среда. 

 За събиране на резници от бяла и трошлива върба от поречието на р. Струма, 

с цел възстановяване на крайречни растителни съобщества. 

 За предприетите от ДПП Витоша мерки във връзка със сигнал на група 

туристи за ползването на високопроходими моторни превозни средства на 

територията на ПП Витоша 

 За проведено залесяване с коледни елхи в местността Игликина поляна по 

инициатива на WWF, с участие на ДПП Витоша и доброволци в рамките на 

Седмицата на гората 

 За участие в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за 

„Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за 

същността, различните форми и приложения на Публично-частните 

партньорства (ПЧП)” в изпълнение на Дейност 2 от Проект „Публично-

частните партньорства – в услуга на природата и хората”, съгласно договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Аминистративен капацитет” с Дог. № А08-14-15-С/10.02.2009г.  

 За постъпилото в ДПП Витоша СТАНОВИЩЕ на национални спортни 

федерации и организации относно планове, икономически интереси и натиск 

за разширяване на ски зоната в ПП Витоша 

 За участието на експерти от ДПП Витоша в залесяване със зелена дугласка 

ела и червен дъб в рамките на проекта за възстановяване на българската гора 

в местността „Шарово поле”, село Горно Камарци и в рамките на Седмица на 

гората 

 За освободеното от капан на фазанария мече в близост до ПП Витоша 

 За отбелязване на Деня на доброволчеството на територията на ПП Витоша 

(16.05.2009) 

 За инициативите, свързани с отбелязване на Деня на Природните паркове 

(23.05.2009) 
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 За почистване на пещерата Духлата от Асоциацията на софийските пещерни 

клубове 

 За обществена поръчка по проект „Публично-частните партньорства в услуга 

на природата и хората” 

 За избор на „Почетен посетител на Природен парк Русенски Лом” 

 За предстоящо обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на 

Специализиран устройствен план на Туристическа и ски зона Алеко в ПП 

Витоша, организирано от „Витоша ски” АД на 14.07.2009 г. 

 За проведено обучение на доброволци за мониторинг на растителни видове 

на територията на ПП Витоша 

 За констатирано на територията на парка от СО, район Панчарево незаконно 

строителство, извършено от Витоша ски АД върху държавни земи 

 За начало на изпълнението на проекта на ДПП Витоша по ОПОС 

 За начало на изпълнението на проект "Възраждане и запазване на 

традиционни строителни техники и умения, използвани в България" 

 За искането на ДПП Витоша МОСВ да отмени решение на Директора на 

РИОСВ София, с което се допускат административни процедури по 

разрешаване на строителство на ски център на територията на парка. 

 За пускането сред природата на излекувани от Спасителния център за диви 

животни птици. 

 За състоял се на 22 и 23 август 2009 г. В гр. Поморие екофестивал „Магията 

на Поморийско езеро”, в който за втори път Асоциацията на парковете в 

България и Дирекциите на природните паркове участваха като партньори със 

свой специализиран щанд. 

 За Изложбата „Витоша – страници от историята”. 

 За Празничния концерт в Борисовата градина. 

 За състоянието на пистите (във връзка с обвиненията, отправени в различни 

печатни медии към парковата администрация) 

 За доброволческа акция на фирма Експириън 
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 За доброволческа акция на  фирма Quinitles event 

 За семинар на тема: „Пространствените данни в природозащитата” и 

приложението на Европейската директива INSPIRE в България, организиран 

от URSIT Ltd.  в партньорство с ДПП Витоша и ДПП Странджа. 

Пресъобщения. 

 За извършени до момента дейности по проекта на ДПП Витоша 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”, одобрен за 

финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

 Подготовка и издаване на поредните издания на ЕЛЕКТРОННИЯ БЮЛЕТИН 

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

                

     Бр. № 3           Бр. № 4                         Бр. № 5 

                  

Бр. №6 

              

 

2. Преиздаване на дипляните за музея на совите.  

3. Преиздаване на дипляните за музея на мечката.  

4. Преиздаване на дипляните за музея на водното конче.  
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 Гореописаните дипляни бяха отпечатани на рециклирана хартия. 

Ежегодното им преиздаване се налага, поради голямата посещаемост на музеите, 

към които има огромен интерес.  

 

 

5. Подбор на снимков материал и издаване на календар на природните паркове 

за 2010 г. 

 
6. Допълване на архива със снимки на парковата администрация и 

отпечатване на постери 

 Работа върху изработката на изложбата на Природните паркове – подбор на 

снимки, контакти с парковите администрации и издателя. Печат на 13 бр. 

широкоформатни табла за всеки от парковете.  

 Редактиране на текста на дипляната за Природните паркове, актуализация на 

координатите, допълване на информацията с текст и снимков материал за ПП Беласица, 

подбор на нов снимков материал за другите природни паркове. Печат. 
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 Добавени са нови снимки в архива за 24 растителни вида:  Pseudorchis sp. 

Gymnadenia conopsea, Nigritella nigra, Helleborus odorus, Himanthoglossum hircinum, 

Carex humilis, Hyacynthella leucophaea, Potentilla cinerea,, Pulmonaria officinalis, Crocus 

flavus, C. veluchensis, Galeopsis speciosa, Gentiana lutea, Isopyrum thalictroides, Anemone 

nemorosa, A. narcissiflora, Hepatica nobilis, и др. 
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7. Периодични публикации, семинари и работни групи 

7.1.Публикации 

 В сп. „Гора” за честването на първата годишнина от обявяването на Природен 

парк Беласица 

 Участие в предаването „Бащино огнище” на телевизия „Планета” по повод 

Седмицата на гората – представяне на дейностите на ДПП Витоша, свързани със 

залесяванията през 2008 г. 

 В илюстрованото издание – притурка към в. „Дума” за 11-те природни парка.  

 Материал за Витоша, предназначен за издание на ПП Рилски манастир – обща 

дипляна на парковете. 

 Подготвяне на информация и подбор на снимки за ПП Витоша за изработка на 

инфо-табла за посетителски център в ДПП Шуменско плато 

 Обобщена информация за ПП Витоша на Столична община, която да бъде 

използвана за изданието на Общината за София 
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 За издание на БААТ (Къщи за гости и семейни хотели – пътеводител) 

 Изготване на текст и подбор на снимки, представящи ПП Витоша за издаване 

на цветно илюстровано издание за най-старите европейски паркове, а също и за 

мобилна изложба, която ще обиколи Европа, започвайки своя път от Швеция. 

Инициативата е свързана с реализирането на проекта на EUROPARC Federation 

“Честване на 100 години Европейски национални паркове”. 

 

 

 Подготовка на материал за ППВитоша, предназначен за издателство „Атласи” 

- част от подготвяната от издателството карта на Витоша 

 За книгата–справочник „София – европейска дестинация” 

 За в. „Анонс” (за популяризиране на юбилейната изложба и празничния 

концерт). 

 За в. „Българска гора” (информация за проектите, по които ДПП Витоша 

работи и очаква да получи финансиране). 
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 Изготвяне на материал за Витоша за в. „Българска гора” (във връзка със 75-

годишнината на парка) 

 За сп. „Гора” (за изложбата „Витоша – страници от историята” и за юбилейния 

празничен концерт) 

 За в. „Ехо” (за юбилейната изложба и за празничния концерт). 

 Популяризиране на изложбата и честването в сайта на р-н „Средец” на СО 

 Представяне на изложбата в деня на откриването й по Канал 1 и БНР 

 Представяне на инициативите, свързани с годишнината на парка в предаването 

„Бащино огнище” на ТВ Планета. 

 За каталог „София – туризъм в цифри” на Общинско предприятие 

„Туристическо обслужване” на Столична община. 

 За сайта на „Стара София”  

7.2. Семинари и работни групи 

 Провеждане на пресконференция в пресклуба на БТА за представяне пред 

журналисти на проектите на ДПП Витоша, по които работи и по които очаква 

да получи финансиране 

 Установяване на контакт с МОСВ за обсъждане на съвместните действия, 

свързани с предстоящото провеждане на обществено обсъждане за 

изпълнение на оперативните задачи и предписания, заложени в ПУ на ПП 

Витоша. Изготвяне на отчет за изпълнение на оперативните задачи за 

опазване и ползване, включени в ПУ на Витоша (ІV част, 5-ти приоритет, 2-

ра програма „Постигане на подкрепа от страна на обществеността за целите 

и задачите в управлението на парка”). 

 Провеждане на срещи с директора на д-ция „Информация и издателска 

дейност”  и директорката на Софийски държавен архив за съвместна работа 

във връзка с предоставяне на архивни материали за Витоша, които да 

представят парка на  изложбата за 75-ия му юбилей. 

 Участие в 4-та поред среща в памет на Мими Праматарова – бивш директор 

на НП Рила 

 Участие в инициатива на Съюза на инвалидите в България по повод 

честването на Еньовден на Витоша, в м. Дендрариума (празникът вече 
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 Работна среща с представител на NHU – Норвегия – партньор на ДПП 

Витоша по проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни 

техники и умения, използвани в България”.  
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 Участие в дни на отворени врати по ОП „Околна среда” 

 Участие в национална среща за представяне и обсъждане на примерен план 

за управление на ЗЗ Ломовете за природните местообитания. 

 Участие в семинар за „Представяне на резултатите от Българо-Румънски 

проект за картиране на гори” и изнасяне на презентация на тема 

„Нематериални ползи от горите”. 

 Участие в кръгла маса организирана от BlueLink във връзка със 

стартирането на проект „Сподели и помогни – Силата на ИТ в борбата с 

незаконното изсичане”. 

 Участие в работна среща за стартиране на Туининг проект на МОСВ и 

Patrimonio Natural de Castilla y Leon 

 Участие в Еко-фестивал „Поморийско езеро” 2009, подготвяне на 

експозиция посветена на природните паркове в България на специализиран 

щанд и предоставяне на информация за природните паркове в България на 

гостите и участниците в еко-фестивала. 
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 Изнасяне на презентации за ПП Витоша, във връзка с работно посещение на 

международна група – участници в семинар посветен на промените в 

климата по проект на Програмата за сътрудничество на страните от 

Югоизточна Европа. 

 Участие в среща с представител на SDS  във връзка с идентифициране на 

приоритетни области за финансиране по Швейцарската програма за 

сътрудничество. 

 Участие в тридневно обучение организирано по туининг проект на МОСВ и 

Германия за разработване на ПУ на ЗЗ от Натура 2000 и финансиране на 

Натура 2000 

 Участие в работна среща с други бенефициенти по ос 3 на ОПОС за  

идентифициране на проблеми при отчитането и изпълнението на проекти и 

изготвяне на предложения за подобряване ефективността при изпълнението 

на проекти финансирани по ОПОС. 

 Работна среща с представители на Софийска община за планиране на 

евентуално бъдещо сътрудничество и реализиране на проекти в рамките на 

националните оперативни програми. 

 Участие в инициативи посветени на честването на седмицата на гората – 

залесяване в Долно Камарци, на Витоша.  
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 Участие в организацията и провеждането на „Дни на Доброволчеството” и 

„Ден на Парковете” – 2009г. 

 

 

 Участие в Планиадата на Витоша – Алтернативни зимни спортове – март 

2009 

Предоставяне на материали на участниците (Десет най-популярни маршрути за 

пешеходен туризъм със ски и снегоходки на Витоша  и др.)  
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 Участие в похода „Обичам Рила, ходя пеша” – 12-13.08.2009 

Представяне на дейностите на ДПП Витоша пред участниците в похода. 

 Участие в четвърта работна среща по изработване на план за действие за 

вълка в България – 24-25.02.2009 

 Посещение на „Спасителен център за диви животни” – Стара Загора. 

Запознаване с работата по Национална програма за реинтродукция на 

лешоядни птици в България – 11.03.2009г. 

 Участие в работна среща на Междуведомствената работна група по Плана 

за действие за дивата коза в България – МОСВ, София – 08.04.2009г. 

 Участие в национална работна среща за изпълнение на дейности по НСМБР 

– София – 24.03.2009г. 

 Участие в международен семинар на тема “Обсъждане на значението и 

ползите от защитените територии ” - 14-18 Април 2009г. о. Вилм, 

Федерална република Германия 

 Участие в работна среща за обсъждане на методиката и полевите 

формуляри за мониторинг на кафява мечка в Изпълнителна агенция по 

околна среда и води.  

 Участие в семинар - “Природа защита и селско стопанство - Naturregio” с. 

Нисово, 09 – 13.12.2009г. 

 Участие в консултации и изготвяне на становище относно проект за СПУП 

на ТСЗ „Алеко” с инвеститор Витоша ски АД и инвестиционни намерения 

до границата на ПП Витоша в землището на с. Ярлово.  
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 Подготовка и участие в комисия на Община София по подготовката на 

достъпа в ПП Витоша за зимните условия 

 Участие в семинари за програмата LIFE+, обучение за правната защита на 

защитените територии на сдружение „Зелените адвокати”, семинар „Плащане 

на екосистемни услуги в горските екосистеми” на ВВФ-Дунавско карпатска 

програма, семинар по Бърза оценка на управлението на защитени територии в 

с. Бързия, семинар „Извършване на Оценки за Съвместимост на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за 

Местообитанията” на Зелени Балкани. 

 Участие в семинар на тема „Укрепване на институционалния капацитет за 

прилагане на европейското законодателство в областта на защитата на 

природата” в гр. София – 6-7.07.2009 и 9-10.07.2009 

 Участие в техническа среща в Монтпелие във връзка с проект ПРОЕКТ 

„NATURE-SDI+” ECP-2007-317007 – 6-10.10.2009 

 Участие в семинар на тема „Управление и финансиране на мрежата Натура 

2000”– 14.10.2009 

 Участие в семинар „Междуправителствен проект за изграждане на капацитет 

за проекти в областта на околната среда и природозащитата (LIFE+) в 

България” – 02-05.11.2009 

 Участие в обучение по ГИС за начинаещи, организиран от Асоциацията на 

парковете в България към проект “RS4NP” – 01-03.09.2009 

 Участие в обучение  „Анализ на сателитни снимки” към проект “RS4NP” – 09-

13.11.2009 

8. Дейности, свързани с 75-годишнината на ПП Витоша 

 Изработка и монтаж на билборд /на бълг. и англ.език/ пред сградата на 

Министерски съвет за 14-дневен период.  

 Изработка на трансперанти с дължина 4, 5 м и ширичина на 0,7 м. Те са 

поставени на много посещаеми места на територията на парка: на х. Алеко и по пътя 

между х. Алеко и кв. Драгалевци.  
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 Провеждане на срещи с представители на Народна библиотека „Св. Св. Кирил 

и Методий”, Държавна агенция „Архиви” и Софийска градска художествена галерия за 

издирване и предоставяне за ползване на материали и произведения на изкуството, 

свързани с Парк Витоша с цел организиране на съвместна изложба за юбилея през м. 

октомври. 
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 Работата върху юбилейната изложба за ПП Витоша. Текстове, снимки, визия. 

Сключване на договор с изпълнител. Отпечатване на таблата, постерите и поканите за 

юбилейната изложба. Откриване на изложбата „Витоша – страници от историята” в 

Държавна агенция „Архиви” на 14.10.2009. Прессъобщения, информация в сайта на ПП 

Витоша. Организиране работата на изложбата в периода на представянето й (от 14 до 

30.10.2009 г.) 
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 Подготовка и отбелязване на 75-годишнината на ПП Витоша на лятната 

естрада в Борисовата градина (отпечатване и разпращане на покани и прессъобщения; 

сключване на договори с фирма за озвучаване и осветление на концерта, с  читалището 

в с. Бистрица, плащане на дължими такси на фирма „Озеленяване”, наем на линейка, на 

транспортна фирма за превоз на изпълнителите от Бистрица и обратно, изготвяне на 

сценарий, договаряне с водещия и другите участници в концерта – танцьори, певци, и 

т.н., както и контакти с район „Средец” на Столична община за партньорство). 
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 Работата по издаване на юбилейно електронно мултимедийно издание (DVD), 

включващо целия снимков и документален архив за Витоша, наличен в различни 

институции: скениране на документи и снимки, списъци с файлове, анотации, 

концепция на изданието. Договор с изпълнител. Издаване.  
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 Отпечатване, рамкиране и разпращане на 100 бр. почетни грамоти на хора и 

фирми, подпомагали развитието на ПП Витоша през изминалите години. 

 

 Подбор на снимки за ППВитоша и издаване на 3 вида юбилейни плакати.  

 Подготовка и изнасяне на презентация по случай 75 год. ПП Витоша 
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www.park-vitosha.org 

  

9. Преиздаване на Плана за управление (резюме) на ПП Витоша върху хартиен 

носител и върху CD – тираж 1000 броя. 

10. Преглед на изпълнението на целите, заложени в Плана за управление на ПП 

Витоша  

Събрани са материалите по прегледа н ацелите. Предстои обработването им и 

представянето им пред обществеността. 

11. Организиране на работни срещи и разяснителна кампания за проблемите с 

оф-роуд МПС в ПП Витоша. 

Анализи, срещи със заинтересовани страни (ДГС, РДГ, полиция, спортни 

организации)и развитие на концепции за разрешаване на проблемите свързани с off-

road дейности в ПП Витоша. 

 

ООппааззввааннее  ии  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  
ВВииттоошшккииттее  ггооррии  
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12. Организиране на акции с ученици и доброволци на територията на парка 

 Провеждане на ученически празник в м. Игликини поляни със съдействието на 

Столична Община и Български туристически съюз, проведена на 30.09.2009. 

 Провеждане на среща с група ученици от испанската гимназия (164-та “Мигел 

де Сервантес”), работещи по проект, свързан с Природен парк. Обсъждане на 

дейностите, които те биха могли да реализират в полза на парка. 

 Оказване на съдействие на 163-то ОУ жк Дружба 2 при изпълнение на проект 

на училището, свързан с дейности на територията на парка. 

 Отбелязване на Деня на парковете 25 май с мащабна инициатива по 

почистване на територията на парка и възстановяване на парковата инфраструктура. 
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 Посещение на трите музея на Витоша с многонационална група, включена в 

проект на „Европейска инициатива за култура и изкуство” 

 Посещение на музея на мечката и на Музея на водното конче с 50 деца, 

организирани от частен куклен театър „Ариел театър” 

 Посещение на музея на водното конче с 80 деца, организирани от Ариел 

театър. 

 Изготвяне на Powerpoint презентация за деца от Англо-Американското 

училище на тема „A walk in Vitosha Mountain” за участие в AAS Service Learning Fair  

 Участие с презентация за ПП Витоша в Художествената екоакадемия, 

организирана за деца от Дома за деца лишени от родителска грижа „Христо Ботев” в 

Горна баня – септември 2009 

   

 50



 Презентация относно участието на ПП „Витоша” в проект „NatureSDI+” 

   

 Развеждане на участниците в семинара „Укрепване на институционалния 

капацитет за прилагане на европейското законодателство в областта на защитата на 

природата” в района на х. Момина скала и Музея на мечката 
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 Подготовка и участие в представителни дейности: теренно представяне на ПП 

Витоша пред холандската организация Utrechtse Landschap – Nederland, пред студенти 

от Шведския горски университет, пред ЦЛОЕ, пред чешки учени и чуждестранни 

групи. 

 

 

13. Преиздаване на “Дърветата и храстите на ПП Витоша” за трето 

преработено издание:   
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Издадено е трето преработено издание на определителя “Дърветата и храстите в ПП 

Витоша” в тираж от 100 броя. 

14. Издаване на определител «Птиците в България» 

 Нарисувани са около 2/3 от илюстративните табла. 

 Написан е уводът за книгата  

 Старитарана е предпечатната подготовка 

15. Издаване на книга за лечебните растения на територията на ПП Витоша 

 Събрани са останалата част от текстовете за книгата – общо за 77 вида лечебни 

растения 

 Написан е уводът за книгата  

 Извършена е предпечатната подготовка 

 

16. Реакция на неверни и клеветнически публикации в някои медии: 

 Писмо до редакцията на в.„24 часа” - коментар на ДПП Витоша на статия на 

Филип Цанов – представител на Сдружение „Природата за хората” 

 Писмо до редакцията на в.„Класа” - коментар на ДПП Витоша на статия на 

Вежди Рашидов и Филип Цанов – представители на Сдружение „Природата за хората”  
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 Писмо до предаването на BTV „Тази сутрин” за правото на отговор на ДПП 

Витоша на оценките, направени в същото предаване от Владимир Каролев за работата 

на Дирекцията на парка.  

 Писмо до предаването на BBT „Разговор с Ива” за правото на отговор на ДПП 

Витоша на оценките, направени в същото предаване от представители на „Витоша ски” 

за работата на Дирекцията на парка. 

 Писма до в. „24 часа” (по повод статия на Георги Банов от 06.12.2009 г.) и до 

БНТ – Канал1 (предаването „Спортна треска” от 06.12.2009 г.) за право на отговор във 

връзка с неверни твърдения в цитираните медии относно управлението на ПП Витоша. 

17. Идентифициране на възможности и подготвка на проекти и 

кандидастване към различни донори 

 Оперативна Програма „Околна среда” (ОПОС) – приоритетна ос 3 „Опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие”  

Същност на извършената работа: Участие в разработването на проектното 

предложение и съпътстващата документация, съгласно изискванията на ОПОС. 

Проведени са работни срещи за планиране на дейностите по проекта и т.н.   

Резултати: Разработен и подаден проект  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ 

ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” – 

СПЕЧЕЛЕН 

Общ бюджет: 1 280 198 лв, финансиран на 100% по ОП Околна среда; 

Продължителност: 36 месеца, с начало на изпълнение юли 2009г. 

 Програма INTERREG IVC;  

Същност на извършената работа: поддържане на комуникация с водещата 

организация и партньорите и подготвяне на необходимата документация за 

партньорство на ДПП Витоша в проекта. 

Резултати: Изготвено и подадено проектно предложение с наименование „Паркове 

в близост до урбанизирани територии – подобряване на екологичните условия” - 

PERIURBAN. Водещ партньор е италианската провинция Тоскана. ДПП е партньор 

заедно с още 12 организации от цяла Европа. СПЕЧЕЛЕН 

Изпълнението на проекта ще започне в началото на 2010г с продължителност 3 

години. Бюджетът за участие на ДПП Витоша по проекта възлиза на 89 531 Евро. 

Финансирането за изпълнението му ще се осъществи по следната схема: 85% 
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(73 730 евро) от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и 15 % (15 800  

евро) съ-финансиране за сметка на бенефициента. 

 Програма за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEE European Cooperation 

Program);  

Същност на извършената работа: Комуникация с водещите партньори по 

програмата, подготвяне и предоставяне на необходимата информация във връзка с 

разработване на проектните предложения за кандидатстване по програмата.  

Резултати: Подготвени и подадени две проектни предложения (етап “Expression of 

Interest”) с водещи партньори от Италия и ДПП Витоша - партньор от Българска 

страна. Предстои разглеждане на предложенията и при първоначално одобрение – 

разработване на детайлни проектни предложение. 

 През 2009 г. единадесетте Дирекции на Природни паркове в България подадоха 

проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

 Проектното предложение беше насочено към създаване на общ геопортал за 

всички Дирекции, чрез който граждани и други институции да имат достъп до 

пространствените данни на парковете. По този начин гражданите биха могли сами 

да проверяват местоположението на интересуващите ги обекти спрямо зонирането и 

режимите в парковете. Проектното предложение бе изготвено с активното участие 

на ДПП Витоша съвместно с водещия партньор по проекта ДПП Сините камъни. 

Предложението не беше одобрено.  

 През месец февруари 2009 г. започна комуникация с фирма УРСИТ ООД, 

български координатор по проект NatureSDI+, посветен на пространствените данни в 

природозащитата и на Европейската Директива INSPIRE.  

Благодарение на успешно проведен диалог, ДПП Витоша е приета за партньор и 

започва работа по проекта. Част от дейностите по проекта обхващаха подкрепа в 

организацията на семинар, посветен на пространствените данни, изпозлването на 

ГИС софтуер с отворен код и прилагането на Директивата INSPIRE в България.  

 Координиране и участие в изпълнението на текущи проекти, което включва 

следните типове дейности: 

 Предоставяне на допълнителна информация; 
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 Участие в 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 на информационни материали и презентации. 

 Подготовка на допълнително изискана информация във връзка с подадени 

проекти на ДПП Витоша по различни програми и комуникация със съответните 

отговарящи. 

 Подготовка за стартиране на проект „Възраждане и запазване на 

традиционни строителни техники и умения, използвани в България” по 

грантовата програма на ЕЕA, вкл:  

 Работна среща с независим експерт за оценка на проекта – задължителен 

етап от проектния цикъл; 

 Изготвяне на план за изпълнение на проекта и други допълнителни 

документи изискани от Министерство на Финансите; 

 Координация с партньора от норвежка страна NHU; 

 Работна среща с представител на норвежкия партньор – посещение на 

проектното място, срещи в ДПП. 

 Предварителен избор по документи на подходящи кандидатури за 

координатор на проекта и участие в провеждането на избор на 

координатор на Проект „Възраждане и запазване на традиционни 

строителни техники и умения, използвани в България” по грантовата 

програма на ЕЕA (провеждане на интервюта с 5 кандидата) 

 2. Участие в подготвяне на допълнителна информация изискана във 

връзка с проект по LIFE+ изготвен съвместно с ДАГ, WWF и парковите 

дирекции. 

18. Кореспонденция с частни физически и юридически лица, общински и 

държавни структури по проблеми свързани със собствеността и 

ползванията в парка. 
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 Изготвяне на справки за местоположението на частни имоти по отношение на 

зоните в ПП Витоша. 

 Кореспонденция с ДАГ, РДГ София, ДГС София и ДЛС Студена-Витошко по 

проблемите свързани със собствеността в ПП Витоша. 

19. Приемане на практикант при ДПП Витоша. 

 Запознаване на практиканта с работата по възстановяване на балканската дива коза 

и начините, методите и сроковете за мониторинг на вида. 

 

           

20. 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 
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21. Участие в практики по Дендрология, Ботаника и Фитоценология на 

студенти от Лесотехнически Университет 

 

 

ІІІ. ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Мониторинг върху популациите на защитените и застрашените 

растителни и животински видове. 

1.1. Мониторинг на растителни видове 

 Въвеждане в регионалната база BioMon на попълнените през 2008 и 2009 г. 

полеви формуляри за Buxbaumia viridis. Изпращане на ИАОС на попълнените 

електронни формуляри за 2008 г. от мониторинга на Buxbaumia viridis и от 

пробния мониторинг на Lilium jankae и Trolius europaeus. 

 Изготвяне на график за мониторинг на мъхове и висши растения към НСМБР за 

2009 г. и предаването му в ИАОС. Адаптиране на полевия формуляр, 

предоставен от НСМБР, за нуждите на доброволците, които извършват 

мониторинг на територията на ПП Витоша. 

 Обучение на доброволци за извършване на мониторинг върху популациите 

Trollius europaeus и Lilium jankae по методиката на НСМБР – юли 2009 
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Обучението се проведе в рамките на 2 дни на х. Алеко. В рамките на обучението 

бяха обучени 17 души. В рамките на първия ден доброволците бяха обучени как да 

използват GPS приемници и как да прилагат на терен методиката на НСМБР, в 

частност за два вида – Trollius europaeus и Lilium jankae. През втория ден доброволците 

отчетоха предварително избрани места с находища на горепосочените видове. В 

резултат бяха отчетени общо 14 постоянни пробни площи – по 7 за всеки вид. 

  Избрани са и са отчетени постоянни пробни площи за мониторинг по 

методиката на НСМБР, които покриват на находищата на 9 вида висши растения 

от приложение 3 на НСМБР– май-септември 2009 
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Видовете, за които беше извършен мониторинг са на 9 на брой: Drosera rotundifolia, 

Gentiana punctata, G. lutea, Primula deorum, Salix pentandra, Arctostaphylos uva-ursi, 

Epipactis palustris, Trollius europaeus и Lilium jankae. Освен постоянните пробни площи, 

отчетени от доброволците по време на обучението, за Lilium jankae бяха отчетени още 3 

площи, т.е. общо 10, а за Trollius europaeus бяха отчетени още 1, или общо 8. За G. 

punctata бяха отчетени 2 постояни площи, а за всички останали видове по 1 пробна 

площ. 

1.2. Мониторинг на животински видове 

 Провеждане на регулярен мониторинг на кафява мечка на територията на ПП 

Витоша – през 2009г. беше проведен мониторинг съгласно изискванията на 

НСМБР и по вече утвърдените маршрути за провеждане на редовен мониторинг 

на вида в границите на Природния парк. Попълнените стандартни формуляри за 

пролетен и есенен мониторинг на кафява мечка бяха изпратени до ИАОС – 

София в края на годината. 
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Като допълнение бе попълвана наличната в ДПП база данни за установено присъствие 

на кафявата мечка. 

През месец Април 2009г., съвместно с представители на ДЛС „Витошко-Студена” и 

СДП „Балкани”, мече уловено в непосредствена близост да границите на ПП Витоша бе 

освободено. Мечето бе екипирано с GPS-GSM нашийник, с помощта на който придвижването 

му следено непрекъснато за следващите три месеца. 

      

През 2009г. на територията на ПП Витоша пробни площадки за събиране на 

космени проби не бяха залагани. 

През месец ноември 2009г. бяха извършени наблюдения за установяване 

присъствието на кафява мечка на територията на планина Верила – важен коридор за 

мечката, свързващ местообитанията на вида в Рило-родопският масив с тези на 

Витоша. 

 През 2009г. бяха проведени наблюдения върху процеса на гнездене на двойката 

скални орли на територията на ПП Витоша. 

 Мониторинг на лалугер – през 2009 година беше проведен мониторинг на 

колонията в района на м.Накев камък. Бяха попълнени и предадени в ИАОС – 

София, стандартните формуляри от НСМБР. 
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 Мониторинг на земноводни – през 2009г. бе проведен мониторинг съгласно 

разработената за целта специална програма през 2008г. 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. 
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 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.          

     

2. Проучване на тревните и храстовите природни местообитания на Витоша 

- прецезиране на граници,  създаване на база данни въз основа на теренните 

проучвания и определяне на БПС 

 Изготвяне на експертен анализ относно влиянието на ЛУП върху 

Благоприятния природозащитен статус (БПС) на горските хабитати на територията 

на ДГС съгласно изискванията на Директивата за хабитатите в Натура 2000 зоната 

„Витоша” BG0000113. Анализ на съвместимостта на ЛУП с изискванията на ПУ на 

ПП Витоша . Проверка на проекта на ЛУП на ДГС София в ГИС (КВС, Сателитни 

снимки, предишни ЛУП). 

3. Проучване на състоянието на редки и консервационно значими видове 

мъхове и провеждане на мониторингова програма 

В рамките теренното проучване през 2009 година бяха заложените през 2007 г. 

пробни площадки за Buxbaumia viridis и бяха проучени района на Кладнишкия 

манастир и  долината на река Владайска. По течението на река Владайска през 2008 г. 

бе открито  находище Ulota crispa, застрашен в България вид, което през 2009 беше 

маркиране и отчетено по методиката на НСМБР. 

Извършено е обобщение на резултатите от мониторинговата програма за мъхове, 

която се провежда от дирекцията вече 4 години (2006-2009 г.). За този период са 

потвърдени находищата на Витоша планина на 13 вида мъхове, 4 вида бяха намерени за 

първи път на Витоша, а популацията на Tayloria lingulata под Резньовете е първата 

регистрирана популация на вида в България. 

Проучване на мъховете се извършва от Анна Ганева, учен-бриолог. 
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4. Поддържане на система от постоянни пробни площи и маршрути за 

мониторинг на видове и съобщества 

 Ежегоден мониторинг върху популациите на Trollius europaeus и Lilium jankae 

по маршрутния метод. ––  юни-юли 2009 

Беше изготвен формуляр и инструкции за доброволците, участващи в мониторинга 

на Lilium jankae и Trolius europaeus по маршрутния метод.  

Мониторингът се извърши с помощта на помощта на 11 доброволци, които покриха 

общо 6 маршрута: Голи връх - х.Алеко, Голи връх - х. Преспа – Комините, х. Алеко - м. 

Капакливец - х. Алеко, х. Алеко - х. Физкултурник, м. Конярника - вр. Селимица, х. 

Алеко - Зелена писта - Стената  

 Ежегоден мониторинг на избрани постоянни пробни площи на 4 

консервационно значими растителни вида в района на с. Боснек  – април-май 

2009 

Извършен е мониторинг на находищата на Adonis vernalis, Pulsatilla montana, 

Fritillaria orientalis, Anemone sylvestris). 
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5. Проучване на биоразнообразието на водорасловата флора на територията 

на Природен парк Витоша 

През 2009 беше продължен преглед на литературата, съдържаща данни за 

изследвания на алгофлората на Витоша: бяха събрани общо 98 водораслови проби от 

предствителни пунктове в следните Натура 2000 местообитания (посочени с кодовете 

си): за р. Бистришка – 9110, 9410, 8110 и 6230; за р. Боянска – 9170, 62D0, 8110, 7140, 

4060, 6150; за р. Струма – 8110, 4060, 8210, 9110. Това е първият етап от двугодишния 

проект. През 2009 г започна анализа на пробите, като крайните резултати от 

проучването ще бъдат представени до края на март 2010. 

6. 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 

 картиране на находища на защитени растения в туристически център Алеко; 

 картиране на нарушения на почвената повърхност в следствие на 

преминаване с тежки машини по ски писта Лалето; 

 Обработване на данните от теренни проучвания на сградите и съоръженията в 

ПП Витоша и изработване на географска база данни 

 Подготовка на картен анализ и изготвяне на становище относно проект за 

СПУП на ТСЗ „Алеко”. 

7. Ботанизиране на района около х. Алеко: проучване за находища на редки и 

застрашени растителни видове и природни местообитания 
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 Целта на проучването бе да се провери района на х. Алеко, Стената и Голи връх 

за наличието на консервационно значими видове и местообитания. Резултатите са 

представени на карта с коментари. Обновяване на списъка с висши растения на 

територията на ПП „Витоша” – добавени са 9 нови вида 

 Актуализиране на списъка с растителни таксони с консервационен статус на 

територията на ПП „Витоша” – добавени са 23 нови вида; статусът е обновен според 

последната редакция на Приложения 2, 2а, 3 и 4 на ЗБР (ДВ., бр. 94 от ноември 2007)  

 

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ 

ПРОЦЕСИ 

1. Възстановяване на находището на алпийски повет (Clematis alpina) в ПП 

Витоша. 

Събрани са  семена от алпийски повет (Clematis alpina) с цел възстановяване 

находището му на територията на ПП Витоша. Събраният размножителен материал е с 

произход от поречието на река Яденица (Западни Родопи) и е предаден за сеитба в 

разсадник. 

2. Подпомагане на находището на мушмуловидната брекина на територията 

на ПП Витоша 

Вкореняването на получените 230 броя резници, които бяха заложени за 

вкореняване в Декоративен  разсадник “Секвоя”, през 2009 г. беше неуспешно. Въз 

основа на мотивирано предложение от страна на изпълнителя на дейността, беше 

решено да се продължат опитите за размножаване на мушмуловидната скоруша чрез в 

in vitro лабораторията на ЛТУ. Към договорът се подписа нов анекс за продължение на 

дейностите в срок от 3 години. 

3. Залесявания на короядните петна 

 Организирани бяха пролетни и есенни залесявания с доброволци и донори 

на сечищата в м. Момина скала и Драгалевски манастир. Продължиха дейностите 

на инициативна група Витоша за подпомагане залесяването на Витоша и 

подпомагане на възобновяването на горските екосистеми. 
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4. Възстановяване на бяла върба (Salix alba) по поречието на р. Струма на 

територията на ПП Витоша 

През март 2009 година бяха събрани резници от Salix alba и Salix fragilis, които бяха 

заложени за вкореняване в разсадник “Горски дар”. 

     

 

През ноeмври получените 240 фиданки бяха залесени край р. Струма в участъка над 

с. Боснек. Залесяването се проведе с помощта на 50 доброволци от фирма Experian. – 

октомври 2009 
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5. Подпомагане на популацията на лалугера (Spermophilus citellus) 

Проучени бяха обхвата на местообитанието, числеността на популацията и взети 

конкретни мерки по поддържане на оптимално състояние на местообитанието. 

Проучване на възможностите за провеждане на паша на територията на ПП Витоша във 

връзка с опазване и поддържане на местообитанията на европейския лалугер. Липсата 

на паша и обрастването на пасищата, от една страна, и намаляването на площите 

използвани като сенокосни ливади са основните предпоставки за това явление. Това 

наложи да се прави допълнително косене в района на находището.  

Бяха заложени площадки за проучване на видовия състав на тервните съобщества в 

местообитанието на лалугера над село Кладница. Те ще бъдат ежегодно им 

мониторирани с цел следенето на изменението в растителния състав на пасището под 

въздействие на косенето. 

 

 

 

6. Подпомагане на популациите на грабливи птици 

Пускане на птици на Витоша, излекувани от Спасителния център за диви животни 

към Зелени Балкани в Стара Загора. Организиране на инициативата. Информация за 

медиите. 
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7. Продължаване на работата по програмата за реинтродукцията на 

балканската дива коза в ПП Витоша. 

 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 100 

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 месец февруари бе уловена и транспортирана до територията на ПП Витоша 

женска дива коза от ДЛС „Чепино”. Същата бе екипирана с радио ушна марка. Уловът 

на диви кози бе подновен през месец октомври 2009г. на територията на НП Рила. 

През 2009г. бяха родени общо 6 броя ярета, 2 извън аклиматизационното 

ограждение и 4 вътре в ограждението. Всички новородени оцеляха до месец декември 

2009г. при по-голямата численост на дивите кози, живеещи на свобода в парка в 

сравнение с тези в ограждението, се очакваше по-висок прираст. Това обаче не се 

случи. Твърде вероятно е да има и още родени ярета, които да не са наблюдавани 

поради напускане на най-често наблюдавания район. 

В рамките на календарната година беше регистриран един смъртен случай на дива 

коза, а причината за него – напреднала възраст (19г.). 

През 2009г. на свобода в парка от аклиматизационното ограждение бяха пуснати 

още 3 броя диви кози - две през април и една през септември.  
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  Допълнителни дейности 

 охрана на района обитаван от дивите кози – за цялата 2008г. ДПП, съвместно с ДЛС 

„Витошко-Студена” осигури непрекъсната охрана на района около 

аклиматизационното ограждение. 

 поддържане на техническата база – оградата на ограждението 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. 

 осигуряване на финансиране за продължаване на работата по програмата за 

реинтродукция на балканската дива коза в ПП Витоша 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 
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 доброволци при 

наблюдение на процеса на възстановяване и аклиматизация на дивата коза. 

 

                

овеждане на две доброволчески акции на 03.10 2009г. за почистване на 

районите: 

онт на мостчета, маси и пейки, проведена в района на кв.Княжево на 

ране и провеждане на акцията на 30.05.2009 г. за почистване на 

ревната покривка и мерки 

за подобряване на състоянието по ски писта “Витошко лале” 

 

 

8. Организиране на почистване на нерегламентирани сметища 

 Пр

 Границите на парка около с. Железница. 

 Около междинна станция на Драгалевски лифт – бай Кръстьо. 

 Провеждане на доброволческа акция за почистване на канавки и отпадъци, 

както и рем

24.10.2009. 

 Организи

пещера Духлата. 

9. Възстановяване на нарушени терени и местообитания 

Проведе се проучване на тема „Степен на увреждане на т
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Консултацията е предоставена от проф. Д. Пеев, директор на ИБ на БАН. В нея 

той дава оценка на степента на ерозия по ски-писта „Витошко лале” и преценява 

възможностите за самовъзстановяване на тревната покривка. На места, където 

последната не е възможно, се дават методи и подходи за ограничаване на ерозията, 

давайки конкретни решения съобразно спецификата на терена. 

Съставена бе експертна комисия за констатиране ефикасността на противоерозионни 

мероприятия по ски писта”Витошко лале”. 

   

10. Дейности за подпомагане на клековата популация на Витоша  

Събрани са шишарки от клек за семенен материал от клековите съобщества над х. 

Алеко, писта “Стената”и са предадени в Горска семеконтролна станция София за 

обработка и тестване. За втора година опитите за събиране на размножителен материал 

са неуспешни. Проверките на находищата на клека в началото на октомври 2008 и 2009 

установиха, че популациите на клека в района на м. Стената дават съвсем малко 

количество шишарки, при това с малко семена, повечето изядени от птици. Планира се 
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продължението на тази дейност в рамките на проект по LIFE+, като ще бъде изпробван 

вегетативния метод на размножаване. 

 

 

V. КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Регулярни проверки на терен и разследване на незаконосъобразни дейности в 

ПП Витоша: 

 Проверки на терен и разследване по сигнали за незаконно строителство над в 

района на х. Алеко (бараж, дренажни канали по пистите, изкопни дейности, пристройки 

и др.), над кв. Драгалевци (огради, канализации и др.), в.з. Ярема (изкопно-насипни 

дейности), х. Планинец (строителство и незаконна сеч), х. Адвокатите, х. Острица, 

Военна почивна станция. 
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 Проверки и разследване на незаконно строителство във в.з. Селимица 

  

 Проверки за незаконна или неправомерна сеч при регулярен дърводобив над с. 

Бистрица, с. Железница, в.з. Ярема, с. Владя. 

  

 Проверки по сигнали за сметища на м. Офелиите, над Бояна, над Симеоново и 

Драгалевци. 

 Проверка на повреждане на алея при извоз на дървесина над Драгалевския 

манастир. 

2. Проверки по документи и съгласуване на план-извлечения в ДГФ в ПП 

Витоша на ДЛС Витошко-Студена и ДГС София.  

3. Организиране на работна среща в РДГ-София, относно вземане на 

необходимите мерки, за ограничаването на движението на МПС и АТV на 

територията на ПП Витоша  

4. Организиране на  работна среща с РДГ-София, ДГС-София и СД „ПБС”-

София, относно противопожарните изисквания на територията на ПП Витоша.. 
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