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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
НАЙ-ВАЖНОТО ЗА 2013 ГОДИНА
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКИ ЕКОСТАЦИОНАР „БЕЛИ БРЕЗИ“ – 1 ЮНИ

ДЕСКИ ЕКОСТАЦИОНАР „БЕЛИ БРЕЗИ“ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ
„СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА“
НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС СГРАДА НА ГОДИНАТА

130 ПИКНИК МАСИ, ДАРЕНИ ОТ КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ НА ПП “ВИТОША”, ПРЕДОСТАВЕНИ
НА 13-ТЕ СЕЛИЩА ОКОЛО ВИТОША
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І. АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОСЕТИТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА,
КАПИТАЛНИ РЕМОНТИ

ПО БЮДЖЕТ
1.

Изработване и монтаж на антипаркингови елементи, метални
колчета, бариери Б5
 Поставени са две бариери за ограничаване навлизанeто на коли към паркинга на
Детски екостационар и в м. Офелиите

2.

Изработване и поставяне на предупредителни и забранителни табели
Б6
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 Изработени са метални забранителни табели за лечебни и горски плодове – 30 бр.;
 За забрана за изхвърляне на отпадъци – 30 бр.;
 Изработен е дизайн на табели за забрана на късане на цветя и предстои изработване
и поставяне;
 Изработен е дизайн на табели за забрана за палене на огън на нерегламентирани
места и предстои изработване и поставяне;
 Изготвен е дизайн на табели за предупреждение за извършване на
видеонаблюдение и предстои изработване и поставяне;
 Изготвен е дизайн на табели за предупреждение за лавиноопасни зони и предстои
изработване и поставяне;
 Извършена е подмяна на повредени и унищожени предупредителни и забранителни
табели на територията на ПП.
3.

Изработване и поставяне на информационни табла за посетителите
на ПП „Витоша“, съдържащи пиктограми и текстове, свързани с
условия, норми и режими според Плана за управление на ПП „Витоша“
Б7
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 Изработени и подменени са повредени информационни табели на територията на
целия парк;
 Изработени са и са поставени 10 нови дървени табла по програма LIFE+

4.

Изработване и монтаж на забранителни метални табели с цел забрана
движението на МПС по туристическите алеи Б8

 Изработени и подменени са 20 броя метални табели за забрана за движение на
МПС
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5.

Поддръжка на алеи - насипване, почистване, водоотвеждане и др. Б9

 Аварийни ремонти в м. Бялата вода за възстановяване на алея след кражба на кабел

 Укрепване на бордюри и възстановяване на участък от алея в м. Дендрариума
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 Изчистени са около 130 бр. канавки

 Отстранени са паднали дървета и надвиснали клони по 15 бр. алеи и туристически
пътеки
 Отсечени и отстранени са маркирани опасни дървета покрай алеи и туристически
пътеки – над 600 бр.


6.

Ремонт и поддръжка на заслони и кътове за отдих Б10
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 Периодично през цялата година се извършваше ремонт и освежаване на парковата
инфраструктура;
 Изгради се дървен навес за съхранение на дърва при Екостационар „Белите брези”.

7.

Поддържане на детски съоръжания и малки архитектурни елементи
Б11

 През цялата година, при констатиране на повредени детски съоръжения, се
осъществяваше ремонт и се извършваше освежаване;
 Изграждиха се нови детски съоръжения в м. Дендрариума.
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8.

Ремонт на съществуващи дървени скари, мостове и парапети Б12

 Авариен ремонт на мост над
каменната река при х. Алеко

 Ремонт на парапета на Музей на
мечката

 През цялата година, при необходимост, с помощта на доброволци, се извършваха
ремонтни дейности и обезопасяване на мостове, парапети, огради и др.

9.

Ремонт и подмяна на информационни табла Б13

 През цялата година, при необходимост, се извършваше ремонт и подмяна на
информационни табла, основно с помощта на доброволци, като ДПП осигуряваше
нужните материали.
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10.

Ремонт на торфищната алея (м. Офелии) Б14

Не е реализирана, поради включване в проект на ОПОС за 2014 г.
 Средствата са използвани за изграждане на СОТ на административните сгради –
бараки;
 Плащане СОТ за сградата на Детски екостационар „Бели брези“;
 Абонаментна поддръжка на камери за видеонаблюдение на ПП „Витоша“.

11.

Ремонт на Познавателната алея при м. Дендрариума Б15

 Откриване на бордюрите и почистване на профила на алеята от натрупан почвен
хоризонт

 Извършена е подмяна на фолио с
табели на български език за
дървесните и храстови видовете по
Алеята за незрящи – 26 броя

12.

Поддръжка на чешми Б16 – дейността не е реализирана, поради включване в
проект по ОПОС за 2014 г. По дейността е реализирано:
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 Преустройство на изгребна септична яма в пречиствателно съоръжение с приемник на
отпадъчните води на Детски екостационар „Бели Брези”

 Изграждане на 50 бр. клейонажи за предотвратяване ерозионното действие на водата

 Почистване и стабилизиране на съществуващи огнища и изграждане на 15 нови

 Почистване на съществуващи вирчета, предназначени за водни депа, във връзка с
противопожарната безопасност
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ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

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 2.1 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура
2.1.1. Разработване на технически проекти за обекти
 Разработени са проекти за ремонт и възстановяване на туристическата
инфраструктура на обекти в района на с. Бистрица и с. Железница в Природен парк
„Витоша”
2.1.2.Ремонт на алеи

В момента тече процедура за избор на изпълнител на следните алеи:
 х. „Кумата“ – м. Златни мостове /дълж. 1.68км/
 с. Владая - Тихия кът /дълж. 3км/
 с. Бистрица - Финална къща /дълж. 3.2км/
 Драгалевски манастир – м. Бай Кръстьо - Алеко /дълж. 6.8км/
 Алейна мрежа Драгалевски манастир /дълж. 2.4 км/
Предстои подготвяне на процедура за избор на изпълнител за:
 с. Бистрица – кв. Бояна /дълж. 11.8 км/
 Алея с. Железница /дълж. – 100 л.м 8, подход
 Алейна мрежа м. Плажа – с. Бистрица /дълж. 1.6 км/
Реализацията на ремонтните дейности ще се осъществи през 2014 г.
2.1.3.Ремонт на заслони

 Направен е опис на ремонтните работи и са изготвени КСС на 25 броя заслони.
 Провежда се процедура за избор на изпълнител за 9 бр. от предвидените за ремонт
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заслони - при с. Боснек, при пещера „Духлата“, с. Железница, м. Слънчев рид, м.
Железни врата, м. Живата вода, м. Меча чешма, разклон за м.Копитото и заслон край
р. Рударщица - с. Рударци.
 Останалите 16 заслона ще бъдат включени в следваща процедура за избор на
изпълнител.
2.1.4.Ремонт на чешми

 Сключени са 2 договора и е извършен опис на ремонтните работи и изготвени КСС на
30 броя чешми и на водопроводна мрежа в туристически център Златни мостове.
 Провежда се процедура за избор на изпълнител за ремонт на водопроводна мрежа в
туристически център Златни мостове и 9 бр. чешми - при Игликини поляни, м.
Боерица, м. Офелиите, чешма по пътеката х. „Селимица“ - Владайски кариери, чешма
Владая - поляната, м. Яворова поляна, чешма при х. „Алеко“, м. Симеоновски езера.
 Останалите, поради забавени съгласувателни процедури за собствеността, ще бъдат
включени в следваща процедура за избор на изпълнител.
2.1.5.Подходи към парка

 Разработен е проект;
 Определени и съгласувани по
собственост са местата;
 Провежда се процедура за избор на
изпълнител за изграждане на 20
броя информационни подходи на
територията на ПП „Витоша“;
 Реализиране - 2014 г.

2.1.6.Ремонт и възстановяване на стълбова маркировка
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 Обходени и описани са липсващи,
повредени и стълбове за
възстановяване;
 Проведена процедура и избран
изпълнител;
 Предстои сключване на договор и
изпълнение на дейността.
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2.1.7.Ремонт и възстановяване на туристически указателни табели

 Обходени и описани липсващи и повредени туристически указателни табели;
 Изработени и монтирани нови туристически указателни табели на мястото на
повредените и липсващите.
2.1.8 Ремонт и възстановяване на допълнителни елементи на туристичеката
инфраструктура - кътове за отдих

 Реализиран кът за отдих със завиряване над пречиствателна станция с. Рударци – за
организирано традиционно честване на Йордановден
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Дейност 2.3 Описание, оформяне и маркиране на терен на маршрути и места за
практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, скално
катерене, конен туризъм
 Разработена е концепция за развитие на велотуризма и са маркирани и изградени
маршрути:
Разработена е концепция за изграждане и развитие на планинския велотуризъм;
Оформени и маркирани дванадесет броя маршрути за планинско колоездене с обща дължина
202 км, на които са поставени над хиляда броя табели, в това число: указателни,
предупредителни и информационни. Маршрутите са с различно ниво на трудност, като
съответното трасе е маркирано с различен цвят (червен, син, зелен) в зависимост от
трудността. В началото на всеки маршрут има монтирано информационно табло, на което е
описана посоката на маршрута, трудността и друга полезна информация. Трасетата бяха
оформени и почистени, където е необходимо, чрез изграждането на виражи, дървени скари,
подреждане на камъни и т.н.

 Разработената концепция

 Работна среща за обсъждане на
концепцията

 Разработена стратегия за развитие на конния туризъм:
 Разработена е стратегия;
 Изградени са шест конни маршрута, които са разположени предимно от южната
страна на ПП „Витоша“, където туристопотокът е значително по-малък и теренът е поподходящ за практикуване на този вид туризъм;
 На подходящи места по маршрутите има изградени коневръзи;
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 В началото и в края на всеки маршрут е поставено информационно табло с полезна
информация;
 Конните маршрути са маркирани посредством насочващи и предупредителни табели.

 Разработена стратегия за развитие на алпинизма и скалното катерене и
извършен първи етап от нейната реализация:
Разработена стратегия за развитие на алпинизма и скалното катерене;
В изпълнение на първия етап по дейността за популяризиране на скалното катерене в ПП
„Витоша“ и преекипиране на съществуващи катерачни обекти бяха извършени следните
дейности:
- Беше извършен цялостен оглед на масивите с набелязване на зоните за обрушване и
почистване, определяне на площадките под масивите както и набелязване на работите по
оформяне и укрепване на пътеките за достъп. По време на огледа беше извършено грубо
обрушване на най-опасните скални блокове на всеки един от масивите;
- При огледа бяха отстранени 50 броя стари скални клина и анкери, като своевременно на
тези места бяха извършени дейности, заложени във втори и трети етап на договора, а
именно: почистване, прокатерване и преекипиране на маршрутите;
- Бяха монтирани 8 нови основни осигуровки (рапелни установки) и дублирани 3;
- Беше очертана и изградена пътека за достъп по цялото протежение под Долен комин,
северен масив, свързана с другите пътеки за подход. При изграждането й бяха извършени
сериозни дейности по вкопаване на трасето, изваждане и преместване на скални блокове,
укрепване с последните на пътеката, премахване на ниска растителност, кастрене на
клони и разчистване на сухи дървета и храсти. Като неразделна част от пътеката се
оформи и една от основните площадки под този масив, непосредствено над която бяха
преекипирани 3 стари маршрута и прокаран и екипиран 1 нов. Допълнително в тази част
на масива (Долен комин, северен масив) беше оформена и обезопасена първата междинна
площадка. По време на огледа на скалите бяха поставени нови или подменени някои
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ключови осигурителни точки с поставянето на 9 нови междинни лепени клина. Местата на
всички премахнати клинове (анкери или скални клинове) бяха почистени и надлежно
заличени.

 Стратегия за развитие на алпинизма и
скалното катерене

 „Горен Комин“ – зони за
почистване, обрушване и обезопасяване.

 Долен Комин, южно крило, източна
страна – зона за почистване, обрушване и
обезопасяване (това е една от зоните с найсериозни промени след земетресението в
Перник)

 Долен Комин северно крило – места
на
монтирани
осигуровки
(рапелни
установки) забележка – със знак
са
маркирани старите осигуровки, на които е
подменен един от клиновете.

 Реализация на първи етап от стратегията – обрушване, почистване, маркиране и
оборудване на маршрути
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Дейност 2.4. Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания, възстановяване и
адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения
 Разработване на концепция за осигуряване на достъп за хората с увреждания в ПП
«Витоша»;
 Предстои реализиране на дейността през 2014 г.
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ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПО БЮДЖЕТ
1.

Годишна поддръжка на интернет сайта на парка Б17

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:
 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на
оборудване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
 Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен счетоводител” на ДПП
„Витоша” и за допуснатите до конкурса кандидати;
 Информация за среща на ученици от столично училище с експерти от ДПП „Витоша“ в
НПИЦ;
 Дни на отворените врати в м. „Златни мостове“, посветени на Седмица на гората 2013
г.;
 За предстоящото почистване на парка на 20.04.2013 г., включено в инициативата на
bTV „Да изчистим България за един ден”;
 Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП "Витоша";
 За създадена нова секция в сайта www.park-vitosha.org, посветена на предстоящата
актуализация на ПУ на ПП „Витоша”;
 За засаждане от доброволци на 350 фиданки от бяла върба по поречието на р. Струма;
 За събраните от парка отпадъци на 20.04.2013 г. при провеждане на инициативата „Да
изчистим България за един ден” и за включилите се доброволци;
 За временно затваряне на Музеите на совите и на водното конче;
 За предоставените 130 пикник-маси от ДПП „Витоша” на населените места около
парка;
 За проведени доброволчески акции на територията на ПП „Витоша“ в местностите
Тихия кът, Игликини поляни и в района на хотел „Хюндай“;
 За предстоящ празник по случай Деня на детето в Детския екостационар „Бели брези”
и за провеждането му след това;
 За предстоящото провеждане на Деня на парковете на 8 юни и за резултатите от
почистването;
 За предстоящи масови мероприятия от 21до 23 юни на територията на парка и
предупреждение към туристите за внимателно преминаване по пътеките;
 За проведена на 22.06.2013 г. доброволческа акция, организирана от ТД "Боерица" за
почистване на пътеката от м. "Пазарището" до х. "Боерица";
 Празник за Еньовден по любимия маршрут на Петър Димков;
 За осмата традиционна среща на хората с увреждания от софийските дружества на
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Съюза на инвалидите в България в местността „Дендрариума” по случай Еньовден;
 За проведена доброволческа акция около Музея на мечката и Кът на земноводните на
20 юли, за почистване на района и ремонт на парковата инфраструктура;
 За проведена доброволческа акция в района на детския екостационар на 24 юли с 90
стажанти от Виваком;
 За извършена на 27 юли комплексна проверка на територията на ПП „Витоша” за
установяване на нерегламентирани дейности и нарушения;
 За отваряне на ценови оферти за доставка на техника и оборудване за нуждите на ДПП
„Витоша“;
 За изработени и монтирани на 16 август нови детски съоръжения за деца от 3 до 12годишна възраст в м. Дендрариума;
 За предстоящо традиционно планинско бягане от София до Черни връх и за
победителите след провеждането му;
 За доброволческа акция в м. Офелиите на 24.08.2013 г.;
 За доброволческа акция на 30.08.2013 г. с ремонт на парковата инфраструктура и
почистване на района около х. „Кумата”;
 За проведена на 31.08.2013 г. доброволческа акция над Драгалевски манастир с ремонт
на парковата инфраструктура и почистване в района;
 За почистване на местностите Игликина поляна и Дендрариума с доброволци на
09.09.2013 г.;
 За доброволческа акция по ремонт на парапета на музея на мечката;
 За засаждането на 250 растения от водна детелина и кръглолистна росянка в районите
около Черни връх, по поречието на Боянска река и м. Конярника на 10 и 11.09.2013 г. –
дейността е част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11
Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който ДПП
„Витоша“ е партньор;
 За освежаване с помощта на доброволци на парковата инфраструктура в района на с.
Кладница на 14.09.2013 г.;
 За проведено на 18.09.2013 г. журналистическо пътуване по проект LIFE08
NAT/BG/000281;
 За публично заседание на 23.09.2013 г. на комисията по отваряне на ценовите оферти
на участниците в процедура по ЗОП;
 Отговор на публикация в бр. 255 на в. „Преса”;
 За предстоящо провеждане на Ден на планинския спасител на 05.10.2013 г. и за самото
събитие след провеждането му;
 За проведена доброволческа акция на 12.10.2013 г. за освежаване на парковата
инфраструктура около х. „Момина скала”;
 За публично отваряне на ценови оферти на 18.10. 2013 г., съгл. процедура по ЗОП;
 За изграждането от доброволци на нов дървен мост на 18.10.2013 г. на обиколната
нископланинска алея в близост до с. Бистрица;
 За ремонт на паркова инфраструктура на 19.10. 2013 г. в м. Златни мостове;
 За посещение на група грузински студенти на Детския екостационар на 13.10.2013 г.,
посетили България по програмата „Младежта в действие“;
 За предстоящата изложба-конкурс „Витоша – зелената корона на София” (открита на
25.11.2013 г. в САБ);
 За откритата на 25 октомври в Детския екостационар „Бели брези” изложба,
обобщаваща резултатите от изпълнението на проект „Опазване и възстановяване на 11
типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в
българските гори”;
 Съобщение за отваряне на ценови оферти на 12.11.2013 г., съгл. процедура по ЗОП;
 За проведена доброволческа акция в началото на м. ноември с дом за сираци сираци
"Петко Непетов" по повод Европейската седмица на мобилността;
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 Подпомагане на крайречните съобщества на територията на Природен парк „Витоша”;
 За полагане на доброволен труд на 08.11.2013 г. за засаждане на над 250 фиданки от
бяла върба (Salix alba) по поречието на р. Струма - дейност, част от проект LIFE+08
NAT/BG/000281;
 За ремонт на паркова инфраструктура в местността Бялата вода на 8 ноември с
доброволци;
 За журналистическо посещение на парка от представители на медии от
Великобритания и Ирландия на 18.11.2013 г.;
 За проведена на 25.11.2013 г. доброволческа акция в м. Дендрариума;
 За изграждането с помощта на доброволци на дървени скари в м. Конярника;
 За проведена на 29.11.2013 г. среща в Детския екостационар съвместно с Областния
информационен център – София, РИОСВ – София, Национален ученически
екопарламент и експерти от ДПП „Витоша“;
 За проведена среща за награждаване на активните доброволци, работили на
територията на парка през годината по случай Международния ден на доброволеца
05.12.2013 г.

1. Преиздаване на
музея на совите Б18

дипляните

за

3. Преиздаване на дипляните
музея на водното конче Б20

за

ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА 22

2. Преиздаване на дипляните за
музея на мечката Б19
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Издаване на годишни календари за 2014 г. Б2 – календар на Природните
паркове, на ДПП Витоша и три вида настолни пирамидки
4.

5. Преиздаване на 5 вида
образователни плакати Б22

 Птиците в ПП „Витоша”;
 Дърветата и храстите в ПП
„Витоша”;
 Лечебните растения в ПП
„Витоша”;
 Пеперудите в ПП „Витоша”;
 Бозайниците в България.

Отбелязване на Седмицата на гората, деня на парковете и други
инициативи с доброволци чрез дейности на територията на ПП „Витоша“
6.

 Походи с беседи в Дните на отворените врати на Витоша, посветени на Седмицата на
гората
Два дни (на 5-ти и 6-ти април) представители на ДПП "Витоша" посрещаха туристите в
местността Златните мостове, съпровождаха ги по пътеката до хижа "Момина скала", разказваха
им за витошките смърчови гори и за сполетелите ги природни бедствия през последните
десетина години. Разказаха им за предприетите в тази връзка залесявания, а маршрутът беше
така избран, че да минава покрай някои от залесените места. На импровизиран информационен
кът в началото на маршрута при заслона в м. Златните мостове експерти от ДПП "Витоша"
раздаваха на посетителите специално издадени дипляни, описващи причините за масовото
развитие на корояда-типограф на Витоша и борбата с него. Инициативата беше по повод
Седмицата на гората и беше приета със задоволство от любителите на планината.
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 Празник за Еньовден при х. „Момина
скала”

 Изнасяне на беседа пред 200 души хора с увреждания от софийските дружества
на Съюза на инвалидите в България,
празнуващи по традиция Еньовден (24.06.) в
м. Дендрариума

 С група инвалиди в музея на мечката,
март, 2013

 Посещение на група студенти от
Грузия, по програмата „Младежта в
действие“

 На 08.06.13 г. в Деня на Природните паркове в България се извърши почистване с
доброволци в четири пункта: м . Дендрариума, м. Офелиите, м. Златни мостове и с. Железница.
Доброволците събраха общо над 90 кубика отпадъци и освежиха част от парковата
инфраструктура.
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•

Работа с деца и ученици

 Официално откриване на обзаведениата нова сграда на Детския екостационар „Бели
брези” и честване на Деня на детето – 1 юни 2013 година.

Слово на проектанта – арх. Георги
Георгиев

Поздрав към участниците

 „Иглумания-2013”, м. Златни мостове Разпространение на материали за парка на
 Провеждане на среща с ученици от
проведения през м. март 2013 детски зимен 44-то
СОУ
в
Националния
парков
празник „Иглумания 2013” – инициатива на информационен център в София
сдружение „Планинари”
 Беседа за ПП „Витоша” в Националния парков информационен център в София пред
ученици от техникума по дървообработване в Долна Баня (април 2013)

 Посещение на ученици в м.
Дендрариума
ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА 25

 Практика на студенти от ЛТУ по
Дендрология, м. Дендрариума
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 Ден на планинския спасител на 05.10.2013 г. в Детски екостационар „Бели брези“
 Над 3000 посетители от месец май до октомври посетиха Музеите на мечката и совите и
Детския екостационар „Бели брези“. Беседи в тях изнасяха специално назначени за периода
двама служители, както и експерти от ДПП „Витоша“.
• Работа с доброволци
Постигнати резултати:
∗
През цялата година значителна част от
дейностите, свързани с почистване, освежаване
и ремонт на паркова инфраструктура,
почистване на канавки и др. Дейността се
организираше и ръководеше от Специалист
екологично образование и работа с доброволци
- новооткрита щатна бройка към ДДП „Витоша“

∗
∗
∗
∗
∗

Лакирани пейки “Витошки тип” – 140
броя;
Лакирани шезлонги – 15 броя;
Лакирани информационни табла – 50
броя;
Лакирани беседки – 10 броя;
Дървени конструкции – 1 нов мост и
няколко скари;
Събрани чували с битови отпадъци –
над 50 броя.

 Подготовка, популяризиране и участие в инициативата на BTV „Да изчистим България
за един ден” - 20 април 2013
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 Ден на Природните паркове, съорганизатори с WWF - 8 юни 2013

7.

Закупуване на инвентар и инструменти за полева работа Б23 – за
обезпечаване работата на доброволците бяха закупени инструменти и консумативи на
стойност над 3000 лева

8.








Периодични публикации, семинари и работни групи
• Периодични публикации
Материал за проекта „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша”, публикуван в
брой 8(91) Зима 2012/2013 на сп. „Туризъм и отдих”;
Материал за проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на
Природен парк Витоша – Фаза ІІ” (ОПОС 2) за януарския брой на вестник „Ехо”
Изготвяне на обширен материал за представяне на проекта «Изпълнение на приоритетни
дейности от ПУ на ПП Витоша – фаза ІІ», по ОПОС 2 за вестник «Българска гора»
Участие в среща (през м. март 2013 г.), инициирана от bTV с участието на ИАГ, МОСВ,
медийни партньори за инициативата „Да изчистим България за един ден”.
Информация за предвидените за изпълнение през 2013 г. дейности по ОПОС 2 и ОПОС 3
за БТА, БНР (радио „София” - материалите са излъчени на 22.03.2013 г. и 25.03.2013) и
БНТ (Канал 2 - интервюто е излъчено на 22.03.2013 г.).
Среща с журналистка от Радио «София» на БНР. Интервю за дните на отворените врати,
за проблемите с корояда и предприетите действия, за предстоящите почиствания на
парка с bTV и за деня на парковете (излъчено през април 2013).
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 Изготвяне на обширна статия (8 стр.) за ПП Витоша „Ecological, cultural and scientific
value of Nature park Vitosha” за списание Balkan Ecology (м. август 2013).

 Интервю за Канал 1 на БНТ в отговор на сигнал от граждани за замърсяване в района на
Копитото и амортизирана паркова инфраструктура (излъчено на 15.08.2013).
 Подготовка на участието на ДПП „Витоша” в двудневната конференция (на 08 и
09.03.2013 г.) за Витоша - аранжиране на изложба за ПП Витоша в САБ, презентация за
парка и основните дейности.
 Медийно отразяване от Канал 1, БТА и Нова телевизия на честването на Деня на
планинския спасител на 5 октомври 2013.
 Материал за проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от ПУ на ПП „Витоша” –
Фаза ІІ” за декемврийския брой на списание „Екология – 21”.
•

Семинари и работни срещи

 Среща и презентация в Националния
парков информационен център в София
парка по случай Международния ден на
доброволеца и връчване на награди и
грамоти на най-активните участници

 Организиране на журналистическия тур
на 15-ти ноември за представители на
английски и ирландски журналисти по
предварително изготвена програма с
посещение на интересни места в парка и
представяне на проектите по ОПОС1, 2
и 3, както и другите проекти, а също и
обща информация за Витоша.

 Представяне на проекти и възможности
в областта на околната среда – среща с
Областния информационен център,
РИОСВ-София
и
Националния
ученически екопарламент в Детския
екостационар „Бели брези”, 29.11.2013 г.
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 Ден на планинския спасител, 5
октомври 2013 г.

 Официално събитие по оповестяване на
дарение на 130 маси за пикник в
селищата около ПП Витоша - 18 май, в
мемориалния комплекс на с. Бистрица,
съвместно с кметовете на селищата,
Дарителя, ДПП „Витоша“, медии и
обществеността.

 Участие на експерти от ДПП „Витоша“ в
традиционното бягане от НДК до Черни
връх – извършена беше продажба на
изданията на ПП „Витоша“ и раздаване
на рекламни материали. Дирекцията на
парка беше спонсор и съорганизатор на
събитието.

 На

12.12.2013 г. ДПП „Витоша”
организира станалата вече традиционна
годишна
предколедна
среща
на
заинтересованите страни, чиято дейност
е свързана с ПП „Витоша”. Присъстваха
представители на ИАГ, кметовете на
околовитошките селища, РДГ–София,
ДГС–София, РИОСВ–София, Планинска
спасителна служба-София, „Пътища и
съоръжения“
ЕАД,
Столичен
инспекторат, екипът на ДПП „Витоша

9.

Участие в изложения
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 ДПП

беше домакин на пътуваща
изложба, изработена по проекта Life+ в
Детския екостационар „Бели брези“ през
м. октомври

 Участие в изложбата „Витоша - зелената корона на София” от произведения, участвали в
конкурс в три категории – в САБ на 25.11.2013 г. – организатори Архитектурна колегия
"Ж" ландшафтни архитекти при РК София град към Камара на архитектите в България,
със съдействието на ДПП "Витоша"
10.

Охрана и поддържане на Детски екостационар „Бели брези“ Б24

 За осигуряване на надеждна защита на сградата и имуществото, се изгради СОТ,
извърши се застраховане на сградата, сключи се договор за осъществяване на
стопанисване и поддържане, изгради се видеонаблюдение. По този начин се гарантира
24-часово присъствие в сградата и постоянна връзка с директора и отговорника от ДПП
и органите на властта.
ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край
реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ LIFE+

 Участие в журналистическо пътуване на Витоша, за представяне на резултати от
засаждане на редки видове растения;
 Откриване на изложба, посветена на дейностите по проекта в десет Природни парка в
България;
 Среща на заинтересовани страни по проекта в сградата на Детски екостационар „Бели
брези“
ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА 30

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Проект „Изпълнение на прироитетни 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.”
Дейност 11.1. Провеждане на серия от тематични посещения на терен в ПП
„Витоша“, интерпретация, анимация
 През изминалата 2013 г. бяха проведени, съгласно сключения със Стил Травел договор,
40 тематични посещения, разпределени равномерно в пролетно-летния и есенно-зимния
период.

Дейност 11.8. Предпечатна подготовка
и печат на плакат за забележителните
дървета в ПП Витоша - 1000 бр.

Дейност 11.10. Предпечатна
подготовка и печат на плакат за
кафявата мечка -1000 бр.
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Дейност 11.9. Предпечатна
подготовка и печат на плакат за
петтичинковата върба,
скорушата, жълтата тинтява и
елвезиевото кокиче - 1000 бр.

Дейност 11.11. Предпечатна
подготовка и печат на
плакат за червен аполон-1000
бр.
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Дейност 11.12. Предпечатна
подготовка и печат на плакат за
дневните пеперуди - 1000 бр.

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 2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен
център за редки видове
 Определяне и съгласуване на мястото на обекта;
 Осъществено посещение от външен експерт фауна по проекта и експерт фауна към ДПП
„Витоша“ на Спасителен център за диви животни към СДП „Балкани“, гр. Стара загора,
проведена консултация и почерпен опит;
 Осъществени 2 броя посещения на терен от външен експерт фауна по проекта, експерт
фауна към ДПП „Витоша“, експерт Охрана на горите и земите от горския фонд към
ДПП „Витоша“ на мястото, предвидено за изграждане на адаптационната волиера,
намираща се близо до Детския екостационар „Бели брези“, с цел оглед на набелязаните
2 броя поляни, обсъждане на мястото с директора на Спасителен център за диви
животни към СДП „Балкани“ и орнитолога Георги Иванов, насоки за избор на
подходяща поляна между двете;
 Сключен договор № ОПОС-03-96/23.10.2013 г. с предмет „Разработване на идейна
концепция и проект за размножителен център (вкл. адаптационни волиери) в ПП
„Витоша“ за временно настаняване на птици преди връщането им в природата”;
 Консултация с ръководител проект към БДЗП относно наличие на електропреносни
стълбове в близост до поляната, варианти за изолиране, обезопасяване и маркиране;
 Посещение на терен, оглед на набелязаните 2 броя поляни с изпълнител по договора,
директор, експерт фауна, експерт фауна по проекта, окончателен избор на поляна за
изграждане;
 Проведена среща – представяне на разработките, изготвен протокол
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 Два варианта, онагледени с макети

 На
обмяна
на
опит
в
оздравителен център в гр. Стара
Загора

 Избор на място

Дейност 3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в ПП
„Витоша“

 Запознаване със съществуващото състояние;
 Изготвен проект;
 Проведени 3 бр. срещи с изпълнителя за
представяне разработките по договора.

Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша“
 Дейността е стартирала с подписване на Авторски договор със Стоян Бешков;
 През 2014 г. предстои довършване и предаване на разработката; дизайн,
предпечат и печат на изданието през май 2014 г., съгл. договор с “Военно
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издателство”

Дейност 3.4 Определител на земноводните и влечугите в ПП Витоша
 Дейността е стартирала с подписване Авторски договор с “Д и Г Екосистемс
консулт” ООД;
 През 2014 г. предстои довършване и предаване на разработката; дизайн,
предпечат и печат на изданието през април 2014 г., съгл. договор с “Военно
издателство”

Дейност 3.5 Разработване на интерпретационна прoграма за флората на
ПП Витоша и ръководство за интерпретация

 Разработена е
Интерпретационна
програма за флората на
ПП „Витоша“ и
Ръководство за
интерпретация

Дейност 3.6 Изработване на рекламни материали за ПП „Витоша“
(награди за викторини, доброволци, мероприятия и т.н.)

 Дизайн, предпечат и печат на 8 вида стикери
за бозайниците в ПП “Витоша”;
 значки;
 флашки;
 тениски с щампи

Дейност 3.7 Разработване и издаване на информационни материали
посветени на ПП „Витоша“ (на български език)
 Изпълнен Авторски договор с Георги
Петрушев за изданието “Селищата
около ПП “Витоша”;
 Изготвени схеми;
 Приложен снимков материал;
 Предстоящо: през март 2014 г. ще се
осъществи дизайн, предпечат и печат
на изданието, съгл. договор с
“Военно издателство”

Дейност 3.8.Разработване и издаване на информационни материали
посветени на ПП Витоша, вкл. превод на чужд език
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 Извършено - преводи и отпечатване
на списанието на 5 езика: английски,
немски, френски, испански и руски.

Дейност 3.9. Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното
богатство на ПП „Витоша“
 Изпълнено - Авторски договор с Национален природонаучен музей към БАН за
изданието “Природното богатство на ПП “Витоша”.
 Предстоящо: Дизайн, предпечат и печат на изданието през април 2014 г., съгл.
договор с “Военно издателство”

Дейност 3.10 Разработване на система и програма за работа с доброволци и
прилагането й

 Разработени са система и програма
за работа с доброволци в обем 53
страници. Документът е качен на
сайта на парка в раздел „Проекти“;
 Започнало е прилагането.
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ІІІ. ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПО БЮДЖЕТ
1. Поддържане на система от постоянни пробни площи за мониторинг на
консервационно значими видове и съобщества
• 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 9 вида висши растения от приложение 3 на НСМБР– юниоктомври.

Мониторинг на росянка

Петниста тинтява

Витошко лале

 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
• Мониторинг на популациите на защитени и застрашени животински видове
според НСМБР
 Провеждане на регулярен мониторинг на кафява мечка на територията на ПП „Витоша“
– през 2013 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 „Витоша“ база данни за установено
присъствие на кафявата мечка.

 Извършен пролетен мониторинг на
кафява мечка. По време на мониторинга
не бе установено присъствие на целевия
вид.
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 Извършен есенен мониторинг на кафява
мечка. По време на мониторинга бе
установено наличие на вида по намерени
пресни екскременти от целевия вид.

•

Мониторинг на дива коза на територията на ПП „Витоша“

 Мониторинг на диви кози в
адаптационното заградение

 Мониторинг на диви кози извън
адаптационното заграждение

• 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.

ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен
парк „Витоша – фаза II”, 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: 17.01.2012– 17.01.2015 г.”
Дейност 9.1. Разработване на специализирана кадастрална карта на ПП Витоша
 Изготвено е Техническо задание за изработване на Специализирана карта на
туристическата инфраструктурата на ПП „Витоша“;
 Съгласуване на Техническото заданието със СГКК София, СГКК София област,
СГКК Перник;
 Проведена процедура и избран Изпълнител – „ГЕОКАД“ ЕООД;
 Предоставянето на базови материали, намиращи се в базата данни на ДПП
„Витоша“ на фирмата Изпълнител;
 Работни срещи с експерти на фирмата Изпълнител „ГЕОКАД“ ЕООД по
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текущи въпроси;
 Съдействие на фирмата - изпълнител „ГЕОКАД“ ЕООД при започване на
работата по Изготвяне на Специализирана карта на туристическата
инфраструктура на ПП „Витоша“:
 Изготвяне на номенклатура /вид, състояние/ и изпращането й на фирмата изпълнител за елементите на геодезическо заснемане;
 Работни срещи с участие на експерти от ДПП „Витоша“ с цел определяне на
алеите, пътеките и сградите за геодезическо заснемане и предоставяне на
материалите на фирмата - изпълнител „ГЕОКАД“ ЕООД.

Дейност 10.1. Изработване на воден баланс, ГИС за водните обекти и
хидротехническите съоръжения и хидрологичен модел за целите на
интегрираното управление
 Сключен е договор с НИМХ-БАН на 19.07.2013 г. за изпълнител по дейността
 Непрекъснато се подържа комуникация и се дават консултациии на фирмата - изпълнител
относно възникнали въпроси, свързани с изговянето на воден баланс на територията на
ПП „Витоша“.
 Извършено е приемане на работата - доклад на фирмата-изпълнител според графика
относно: А. Географско, климатично, хидрографско и хидрогеоложко описание с
характеристики на основните водоносни хоризонти и качествена характеристика на
речния басейн с оценка на състоянието на опорната хидрометрична мрежа, за периода
1961 – 2012 г.
Б. Оценка на оттока въз основа на измерения отток в пунктовете на хидроложкия
мониторинг
за периода 1961-2012 г.
 Проведени са срещи с фирмата-изпълнител за конкретизиране и допълване на
предстоящата работа /предоставяне на картен и цифров материал/.
 Разработен е списък и нанасяне на картен материал на водоизточници - чешми на
територията на ПП „Витоша“ с тяхното моментно състояния (съществуващи или не,
функциониращи или не).
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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.–2015 г.”
Дейност 3.2 Оборудване на Детски екостационар „Бели брези“

 Изработка, доставка и монтаж на
мебелно обзавеждане от масивна
дървесина по поръчка в сградата на
Детски екостационар „Бели брези“;
 Доставка и монтаж на допълнително
оборудване;
 Доставка
на
специализирано
оборудване за Детски екостационар
„Бели брези“.

Дейност 4.1 Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“
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 Утвърдено задание от Министъра на МОСВ;
 Обсъдени проблеми и предложения на проведени две конференции в САБ, под патронажа
на Столична община, КАБ и САБ и главен архитект на Столична община;
 Поставено за широко обществено обсъждане на проекто-заданието на сайта на ДПП
„Витоша“, получени становища, обсъдени на кръгла маса в ДПП „Витоша“;
 Изготвена документация за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и съгласувана от
АОП и ИАГ;
 Старирала процедура, с обява за избор на изпълнител;
 Вече са възложени дейности, чиито резултати са базови за разработване на Плана за
управление и са с по-продължително изготвяне: специализирана карта на туристическата
инфраструктурата; мониторинг на туристическия поток; социологическо проучване;
изработване на воден баланс, ГИС за водните обекти и хидротехническите съоръжения и
хидрологичен модел за целите на интегрираното управление;
 Предприети са действия по предоставяне на цифровизираната граница на парка;
 Предприети са действия за предоставяне на последни орто-фото снимки и карта на релефа
– от 2013г.

Дейност 4.2 Установяване на находищата на дивата котка на територията на
ПП „Витоша“

 Сключен договор с предмет „Извършване на проучване чрез фотокапани с цел
установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) в ПП „Витоша”;
 Осъществени 3 проверки на място и 1 проверка по документи, изготвени протоколи от
тях; изготвен констативен протокол. В резулатат по договора са проучени 6-те зони за
проучване, предадени са СD, съдържащи заснетите кадри от фотокапаните от шестте зони
с целевия вид и други животни, включително за първи път в България са заснети кадри
със златка.

Дейност 4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на
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безопасност на туристите за каменните кариери в районите на селата Владая,
Мърчаево, Рударци и Кладница

 Изготвени проекти за рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за
следните каменните кариери: Церова поляна, Кладница и кариери Селимица;
 Извършва се съгласуване на проектите с РИОСВ Перник;
 Предстои тяхната реализация през 2014 г.
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Дейност 4.4 Определяне на нови туристически атракции - предпроектно проучване
и проектиране на инфраструктура, свързана с туризма.
 Определени са местата, съгласувана е собствеността и са обсъдени целите и съдържанието
на проектите;
 Реализиран договор и изготвени идейни и технически проекти на нови туристически
атракции в Природен парк „Витоша“;
 Изготвени са проекти за следните обекти: местност Копитото – изгледна площадка, района
на р. Рударщица-прилежаща инфраструктура, детски съоръжения и кътове за отдих,
Кладнишки манастир – композиционни центрове в местностите Св. Иван Рилски и Плачи
камък по р. Кладнишка и връзка между тях чрез обиколен маршрут, с. Боснек и с.
Чуйпетлово - площадка при входа на пещера „Духлата”; оформяне на пешеходен и
веломаршрут между двете селища и оформяне на пространството около църквата и
воденицата в с. Чуйпетлово, интерпретативен маршрут и кътове за отдих в района на с.
Ярлово.

Дейност 4.5 Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП Витоша.
 Закупена е специализирана техника за обезпечаване на дейностите – 150 бр. микрочипове за
маркиране на лалугери, четец, 2 бр. борескопи, 1 бр. електропастир, 6 бр. GPS - GSM
нашийник за дива коза, 2бр. Ph метър за почва с темперетурен сензор – Марка: HANNA
INSTRUMENTS Модел: HI 99121, комплект аксесоари за Ph метър за почва с темперетурен
сензор - Ph електрод за почва, разтвор за подготовка на почва; 2 бр. Ph метър с
кондуктометър – Марка: HANNA INSTRUMENTS Модел: Combo HI 98130, комплект
аксесоари за Ph метър с кондуктомер – Комбиниран електрод ph/EC/TDS/, цифрова камера
за микроскоп SET COMPUTER VIDEO MICROVUE 5829. марка KONUS, бинокулярен
микроско BIOREX – 2, 5601, марка KONUS, безжична метеорологична станция Primus,
уред за измерване на въздушна влажност и температура с дата логер – KlimaLogg Pro, 2 бр.,
металотърсач Fisher F5, 2 бр. Шведски прирастов свредел 800 mm - MORACORETAX - 800
mm- 5,15 mm, 2 бр. Шведски прирастов свредел 400 mm - MORACORETAX - 400 mm - 5,15
mm, 1 бр. Ултразвуков висотомер, наклономер, далекомер - Haglof Vertex IV-G с
транспондер, адаптер, статив и куфарче, 1 бр. уред за нощно виждане,1 бр. термална
камера, 2 бр. прожектор, 60 бр. Фотокапани и SD карти за фотокапаните, 3 бр. GPS
устройства, и др., 3 бр. радиостанции, 1 бр. огледално рефлексен фотоапарат, 6 бр.
бинокли, 3 броя тръби за наблюдение вкл. плочка за тръба, стативи и раница за тръба и
статив, 3 бр. лазерен далекомер;
 За нуждите на управлението - Мобилен компютър Trimble Geoexplorer 5T, мобилен
компютър Trimble Juno 5B, мобилен компютър Trimble Juno SB, ГНСС устройство Trimble
Geoexplorer 6000XH, софтуер Trimble TerraSync за ГНСС устройство, лицензи за офис пакет
– Microsoft Office 2010 Home and Business 2010 English PKC – 18 броя, лицензи за
антивирусна програма - PANDA Antivirus 2013 – 18 броя, плотер HP DesignJet T970 24 in
ePrinter с продуктов номер CR648A, лазерно мултифункционално устройство Konica
Minolta Bizhub 423, монитор HP ProDisplay P221, 21,5″ Blacklit Monitor – 10 (десет) бр.,
преносими компютри Acer Aspire V5-573 – 3 (три) бр., твърд диск Transcend StoreJet 2.5″ 1
TB – 15 (петнадесет) бр., многофункционално устройство А4 HP LaserJet Pro 400 MFP M425
– 2 (два) бр., фотоапарат Sony Cyber Shot DSC-WX60 – 8 (осем) бр., проектор BenQ MX722
– 2 (два) бр., екран за проектор (стативен) ELITE tripod 120″ – 2 (два) бр, мултимедиен
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монитор (широкоформатен дисплей) 46“ Samsung LFD MD46B – 2 (два) бр., факс Canon
iSENSYS FAX-L170 – 2 (два) бр., ГИС приложение за пространствен анализ Spatial Analyst
for ArcGIS 10.1. , ГИС приложение за пространствено-статистически анализ Geostatical
Analyst for ArcGIS 10. 1., ZEM/CAD конвертор, 4 бр. климатици;
 Оборудване за Екостационар - сглобяем стелаж /метал/ 150/200/60 марка ДРД, модел
МС/1520 – 1 брой,метални решетки за врата и прозорец марка ДРД, модел РВС/РПС – по 1
брой, Хладилник с долна камера, цвят Inox с размери 60/60/180 марка LIEBHERR, модел
CUNESF 3523 – 1 брой, фурна за вграждане марка BEKO, модел ОIE 22101 Х – 1 брой,
котлон за вграждане марка CANDY, модел CH64C/BLACK – 1 брой, електрическа скара
марка PHILIPS, модел HD 4417/20 – 1 брой, телевизор марка SAMSUNG, модел T19B300
TV+MONITOR – 1 брой, абсорбатор марка SANG, модел ST 62 X – 1 брой, аудио система
марка SONY, модел MHC-EX600 – 1 брой, конвекторни радиатори марка AIRELEC, модел
BASIC 2500W – 5 броя
сензорни лампи за пред вход модел Н500 – 3 броя, камери със сензори за открито марка
RELONG, модел RL-CS1630 – 3 броя 13, изложбени витрини, марка Smart, модел IVVс
размер 180/100/50 см. – 6 бр., витражите са с дървена рамка на краката, с вградено стакло,
достатъчно здарво и чисто, заключват се стабилно и имат вградено осветление,
биноколярен микроскоп, марка Mikro 360tm Dual Purpose Microscope – 2 бр., аквариум 120
литра, марка Smart, модел Aqua 120 – 2 бр. изцяло лети, затворени с капак и с нагревателна
лампа под капака, Аквариум 200 литра, марка Smart, модел Aqua 200 – 2 бр. изцяло лети,
затворени с капак и с нагревателна лампа под капака,компютърна конфигурация и принтер
– 1 бр.
Дейност 4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на администрацията
на ПП „Витоша“ в границите на парка
 Извършени консултации с отговорни централни и местни администраци за
целесъобразността и необходимостта от сграда на територията на Витоша и последващото
стопанисване;
 Последните разговори и идеи са за сграда от южната част на парка, където няма
информационен и образователен център;
 Предстои решаването на въпроса.
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ІV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ

ПО БЮДЖЕТ
•

Поддържане на естественото състояние на местообитание 9110 ликвидиране на нови огнища на фалопия (Б2)

 С помощта на доброволци от М-тел бяха прехмахнати индивиди от Фалопия пред Хотел
„Хюндай“.

•

Охрана на адаптационно заграждение

Дейността се осъществява в рамките на проект по ОПОС;
 Част от средствата са използвани за поставяне на видеонаблюдение на трите основни
автомобилни подхода към ПП – при влизането от Драгалевци, Бояна и Владая;
 Част от средствата са използвани за изготвяне на технически паспорти на сградите в ПП.

•

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.

 Официално откриване на 20.04.2013 г.
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 Ученици подготвят сечище за
засаждане на фиданките

 Експерти от ДПП „Витоша“ оказват
съдействие с методическа и техническа помощ

 Засаждане на фиданки от ученици от столични училища

•

"Извозване на отпадъци
територията на парка"

от

нерегламентирани

сметища

 Събиране и извозване на отпадъци в Деня на природните паркове, м. Златни мостове,
Владая.
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ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен
парк „Витоша – фаза II”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.”
Дейност ( 1.) Събиране на семенен и вегетативен материал и производство на
индивиди от Salix pentandra, Sorbus chamaemespilus, Gentiana lutea и Galanthus elwesii

 Събиране на резници от петтичинкова
върба, на луковици от елвезиево кокиче. Събрани
са и допълнително семена от жълта тинтява.
Растенията се развиват успешно в разсадник.

 Събиране
на
резници
от
мушмуловидна скоруша от Пирин; Успешно
въвеждане на растения от мушмуловидна
скоруша в подходяща хранителна среда по
метода ин витро.

Дейност ( 2.) Събиране на вегетативен материал и производство на фиданки от
забележителни и вековни дървета. Изработка и поставяне на информационни
метални табла за забележителните дървета

 Събрани са резници от осем вида
забележителни дървета – обикновен габър, смърч
и др. Успешно са вкоренени в разсадник с цел
производство на фиданки и запазване на
генетичния вид.

 Произведени са 30 броя метални
информационни табели за обозначаване и
запознаване със забележителните дървета.

Дейност ( 3.) Определяне и защита на важни територии за недопускане на
безпокоенето на кафявата мечка
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 Предварително са определени 9
трансекта, които вече сме започнали да
посещаваме.
 Трансектите ще се обхождат от
началото на март през периоди от 3-7 дни и
ще се проследява наличието на следи от
кафява мечка – които да бъдат проследени в
обратна посока до самите бърлоги.
 Допълнително се проверява
информация за стари бърлоги.

Дейност ( 4.) Завършване на програмата за възстановяване на балканската дива коза

 Сключени са 3 договора с експерти за
наблюдение на популацията на диви кози на
територията на ПП „Витоша”

 Приключи процедура по доставка на
капан тип мрежа за улов на диви кози в открити
пространства.

Дейност ( 5.) Възстановяване на популацията на главоча

 Завършено
е
изграждането
на
Лаборатория по Ex-situ за размножаване и
отглеждане на редки и застрашени видове
риби в сградата на Биологически факултет на
СУ „Климент Охридски“
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 Уловени са 30 индивида от целевия вид от
горното течение на р. Искър (района над
Говедарци) и са поставени в лабораторни
условия.

 С помощта на събран материал от
мястото на улов са създадени максимално
близки до естествените им условия на среда.

Дейност ( 6.) Възстановяване на популацията на Червения аполон

 Построено е адаптационно заграждение
над Боснек за размножаване на целевия вид.

В
и
около
адаптационното
заграждение е извършено засаждане на
растения от вида Sedum аlbum, служещи за
изхранване на новоизлюпилите се индивиди.

 Уловени и пренесени са 30 бременни
индивида,
които
са
освободени
в
адаптационното заграждение.
 Очаква се излюпването на младите
индивиди през пролетта.

Дейност (7) Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и разработване на
ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА 48

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
програма от мерки за опазване на пещерната фауна
 Извършени са множество
пробонабирания от пещерите на територията
на ПП „Витоша“.
 Пробите са фиксирани и се
обработват в лабораторни условия.

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.–2015 г.”
Дейност 1.1.1 Възстановяване на засегнати и увредени местообитания /91D0 –
Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 9410 –
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс/.

 Събрани са семена и резници от обикновена, бяла, зелена елша и планински ясен, както и
семена от клек и смърч.
 Размножителният материал е пренесен в разсадник, където е подложен на подходяща
обработка с цел производство на фиданки.

Дейност 1.1.2 Осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите ( Ips
Typographus) в смърчовите гори (9410). Предвидено е закупуване и поставяне на
феромонови уловки

 Проучени са засегнатите от корояд смърчови съобщества на Витоша и е изготвена
ефективна схема на разположение на феромонови уловители.
 Монтирани са на подходящи места 60 броя процепни уловители, в тях са поставени
феромони за корояд-типограф.
 Ежемесечно в периода V - X .2013 г. е извършвано преброяване на уловените корояди,
почистване на уловителите.
 Извършена е еднократна подмяна на феромоните.
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Дейност 1.2 Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във
връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на
климата

 Определен е видовият състав на растенията (вкл. мъховете) в представителна извадка от
торфищните комплекси в ПП „Витоша“
 Изготвена е карта на Витоша с разпространение на консервационно значимите видове.
 Избран е участък от унищожено торфище в м. Конярника, върху който ще бъде приложен
пилотен модел за възстановяване на водния режим.
 В него са извършени геодезически измервания и изчисления за моделиране на релефа и
водния отток.

Дейност 1.3 Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка
(Bombina variegata)

 Дейността включва ремонт на езеро край Куртова река.
 Изготвени са процедурните книжа и е стартирала процедура за избор на изпълнител.

Дейност 1.4 Поддържане на местообитанията на Европейския лалугер в
благоприятно състояние.
 Посещение на терена, определен за
интродукция на лалугери;
 Сключени и изпълнени общо 6 бр.
договори за поддейностите:
- Косене на ливади с цел поддържане в
подходящо
състояние
на
местообитанията на европейски лалугер
на територията на ПП Витоша;
- Монтаж и демонтаж на адаптационно
съоръжение;
- Улов на 20 екземпляра от вида
европейски лалугер и реинтродукцията
им в ПП „Витоша“;
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-

Проследяване на процеса на адаптация
на реинтродуцираните лалугери;
 Осъществени общо 7 проверки на място и
изготвени доклади за тях;
 4. Посещение на терен над х. Селимица на
местата на съществували кошари за добитък с
местен овчар, оглед и консултации за
необходими характеристики за предвидената за
изграждане кошара;
 Среща с представители на ДЛС
„Витошко-Студена“, ЮЗДП, РИОСВ, РДГ и
ДПП „Витоша“ за обсъждане на предвидените
дейности за внасяне на тарпани, каракачански
коне за поддържане на терена, коментар на
противоречието с режима на ЛУП и забраната за
пашуване.

Дейност 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП „Витоша“.

 Осъществено посещение от експерт фауна
по проекта и експерт фауна в ДПП „Витоша“ на
р. Палакария за оглед и снемане на GPS координати на двата баража;
 Проведени 2 броя консултации с доцент
от катедра „Хидробиология“ към БФ на СУ „Св.
Климент Охридски“ във връзка с подготовка на
Дейност 1.5;
 Изготвени 2 технически спецификация за
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проектиране на два рибни коридора и
преодоляване на малки прегради;
 Сключени
договори
за
проучване
хидробиологичното състояние на реките в ПП
„Витоша” и изготвяне на ръководство за
управление на ихтиофауната в парка, за
почистване на пет речни корита на територията
парка и за подпомагане на популациите на
балканската пъстърва и балканския щипок на
Витоша (зарибяване)”;
 Осъществена 1 проверка на място по
договора за почистване на пет корита на реки на
територията на ПП „Витоша”;
 Изготвени 3 констативни протокола по
договорите
за
проучване,
почистване,
зарибяване.

Дейност 1.6 Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и
следене на дивите кози
 Проведена среща между настоящи и бивши служителни на ДПП „Витоша“, с цел
разясняване развитието на дейността в предишни години, необходимостта от бъдещо
усъвършенстване на системата, необходими елементи за техническа спецификация по двете
поддейности;
 Подготвена докладна записка за сключване на 2 договора за поставяне на нашийници на
диви кози с цел проследяването им при освобождаване от заграждението в ПП „Витоша“.
 Предстояща реализация - 2014 г.

Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки
и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ LIFE+
C.1.3. Възстановяване на местообитанията чрез засаждане на семена и резници от
местни дървесни / храстови видове. Поддръжка на 1-ва година.

 Засадени са 9 120 броя фиданки клек над с. Ярлово, през лятото е установено загиване на
културата. Поради това е извършено засяване на 5 кг семена от клек на същото място. През есента
е установено, че част от семената са покълнали, поради което са закупени още семена с цел през
2014 г. да бъде извършено допълнително засяване.
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 Засадени са 500 фиданки бяла върба по р. Струма над с. Чуйпетлово. С помощта на
доброволци от „Балев Био” и „Куинтайлс, клон България”. Установено е, че всички фиданки,
засадени през предходните години от проекта, са се прихванали.

C.2. Възстановяване на характерни растителни видове в целевите местообитания

 Експерти от ДПП „Витоша“ засадиха над 250 млади растения от водна детелина и
кръглолистна росянка. Засаждането се извърши в районите около Черни връх, по поречието на
Боянска река и м. Конярника, в подходящи за тези растения торфища и мочури.

C.3. Защита на целевите местообитания чрез специализирана инфраструктура

 Изграждане на скари по туристически пътеки, върху мочурни и преовлажнени места; поставяне на
информационни табла за посетителите на парка.

 Поставяне на забранителни табели за забрана навлизане на МПС и забрана за изхвърляне на
отпадъци.
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ОПЕРАТИВНА РАБОТА НА ЕКСПЕРТИТЕ

Извършени проверки на територии в ПП „Витоша“
• Осъществени проверки за периода януари – декември 2013г. общо 84 бр.
• Участие в съставянето на Констативни протоколи (КП) – 6 бр.
• Написани доклади – 5 бр.
• По всички стартирали дейности на територията на ПП „Витоша“ са осъществени най-малко
по две проверки на място и по документи по сключени договори.
Извършени проверки по сигнали на територии в ПП „Витоша“
•
•
•

Осъщественип роверки за периода януари-декември 2013 г. - 12 бр.
Участие в съставянето на КП – 7 бр.
Написани доклади – 2 бр.

Участие в комплексни проверки на територии в ПП Витоша – 5 броя
•
•
•

Участие в съставянето на КП – 4 бр.
Участие като свидетел при съставяне на актове по Закона за противопожарната безопасност
– 4 бр.
Написани доклади – 5 бр.

Участие в работни срещи
•

•
•
•

През цялата година ДПП „Витоша“ инициираше и участваше в междуведомствени срещи,
работни групи с администрации, стопански субекти, собственици и ползватели на
територията на ПП „Витоша“, по проблеми и въпроси, свързани с управлението,
стопанисването, собствеността на ПП;
Посетени бяха всички населени места около Витоша, във връзка с дарението на масите, като
то беше предшествано от две срещи с кметовете и дарителите в ДПП „Витоша;
Посетени бяха населените места около Витоша и проведени разговори с местни жители и
кметовете, във връзка с изготвеното предстоящо издание за „Селищата около Витоша“;
Подпомогнахме с материали организираните две големи събития от ТД „Бистрица“ –
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

национална среща, посветена на Левски и Никола Крушкин-Чолака и Балканска
туристическа среща и осъществихме предварителни срещи с организаторите;
Взехме участие в обсъждане на Областна стратегия, София;
С ИАГ се извършваше съгласуване на дейности по ОПОС;
Междинни и работни срещи по Life+;
Съгласуване на мероприятия на Витоша, в т. ч. и с РИОСВ;
С ЮЗДП и ДГС няколко срещи за съгласуване на действията по отстраняване на опасните
дървета по туристическите пътеки;
Юридическа помощ и проведени консултации с юристи от ДГС София, ЮЗДП и ИАГ при
решаване казуса със собствеността на сградите и съдебното дело за музеи на совата и
водното конче;
Проведени няколко работни срещи, в т.ч. и с участието на МОСВ и РИОСВ за проблема с
корояда и обследване на актуалното състояние;
Участие в събрание на Съюза на ветераните лесовъди и презентиране работата на ДПП
Витоша;
Работни срещи в МОСВ за съгласуване граници и Задание за ПУ и с МЗ и УЗ на ОПОС;
Текущи съгласувателни преписки и срещи с МОСВ и РИОСВ;
Участие в кръгла маса по проекти за Натура 2000;
Участие в кръгла маса за проблеми с корояда;
Проведени две конференции под егидата на г-жа Фандъкова, арх. Диков и САБ за обсъждане
проблемите на територията на Витоша и предстоящото Задание и ПУ;
Среща за поддържане на чистотата и снегопочистването;
Съвместна организация на залесяването на Училищна гора – над Драгалевски манастир;
Среща с представител на Зелени системи и съгласуване на дейности на Витоша;
С експерти от АГКК, във връзка със собствеността и предоставяне на границите на ПП;
Срещи с всички Изпълнители по дейности по ОПОС, във връзка с изпълнение, контрол,
съгласуване и отчитане на работата и представените проекти.

Участие в комисии
•

Четири участия в комисии, свързани с контрол при провеждането на горскостопански
мероприятия на територията на ПП „Витоша“;
• Участие в комисия за установяване на законността на изграждане на ограда и бетонов
фундамент в з-ще на с. Кладница;
• Участие в комисия за закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП ”Витоща” ;
• Участие и работа в комисии за избор на Изпълнител по дейностите, съгласно ЗОП;
• И др.

Противопожарна безопасност и предотвратяване на възникнали пожари
•

Участие в среща, свързана с подобряването на охраната в ПП „Витоша“ и противопожарната
безопасност. Изготвен списък на хората от ДПП и координати на отговорни институции и
хора при възникване на пожарна опасност;
• Изготвен ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и проведени съвместни проверки през почивните
дни на територията на Витоша – представители на СДВР, 06 РУП, 06 Районна служба ПБЗН,
ЮЗДП – Благоевград, ТП ДГС София, РДГ и ДПП Витоша;
• Участие в комуникация, координиране и създаване на организация при възникване и гасене
на пожари на територията на ПП „Витоша“;
• Няколко срещи в Столична община – дирекция Обществен ред, управление при ОМП и
защита при бедствия със заинтересовани страни;
• Участвахме с презентация на заключителна международна среща по проблеми с пожари и
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бедствия – ДЛС Витошко-Студена.
Геогрофска информационна система
• Съдействие на експертите от ДПП „Витоша“ при подготовката за изработване на проекти по
въпроси свързани с база данни ГИС (справки, скици, таблици);
• Изготвяне на скици на местата за проектиране;
• Определяне на кадастралните номера и собствеността на ПИ, в които са разположени
терените за проектиране;
• Изготвяне на писма до ОСЗ Овча купел, ОСЗ Панчарево, ОСЗ Перник и ОСЗ Самоков за
потвърждаване на актуалната собственост на ПИ, в които се проектира;
• Сваляне на координати от GPS и обработването им в shp формат от извършени теренни
картирания и заснемания;
Изготвяне на становища, писма, работа по текуща кореспонденция и други
 Текущата кореспонденцияна ДПП „Витоша“, съгласно деловодния регистър,
обхваща общо входящи документи – 882 бр., изходящата – 978 бр.
 Експерт „Охрана“
• Изготвяне на становища – 2 бр.
• Изготвяне на писма – 7 бр.
• Отговори на писма по текуща кореспонденция – 18 бр.
• Съгласуване на план-извлечения за извеждане на сеч – 3бр.
 Експерт „ГИС“
• Писмено становище при приемане на отчетен етап I “Представяне на резултати от
обработката и анализа на климатичните и хидрогеоложки данни за периода 1961-2012 г.”
/дейност 10/;
• Осъществяване на връзки и кореспонденция с:
- общини, общински служби земеделие /административно свързани с ПП „Витоша“/,
- Агенция по геодезия, картография и кадастър, служби по геодезия, картография и кадастър;
- гр. София, гр. Перник, София област, МЗХ, Направление архитектура и градоустройство,
„Агролеспроект“ ЕООД и др.
• Участие в изясняване на собствеността на територията на музея на совите и музея на водното
конче, събиране, подготвяне и комплектоване на документи за работни срещи и теренни
проучвания;
• Участие в архитектурно заснемане на сградите, стопанисвани от ПП „Витоша“
(музеите на мечката, на совите и на водното конче, както и на сграда в м. Ветровала)
• Комуникация с поддържащата фирма „Зенит Гео“ за геодезическо заснемане и изготвяне на
скици- проект на сградите, собственост на ДПП „Витоша“ (музеите на мечката, на совите и на
водното конче, както и на сграда в м. Ветровала) и тоалетни в местностите Златни мостове,
Офелиите и Момина скала; запознаване на терен с обектите за заснемане на геодезистите от
фирма „Зенит Гео“;
• Справки и отговори на писма от Институции за ползването в ПП ''Витоша'';
• Справки и отговори на писма на граждани относно собствеността и разположението на ПИ
спрямо зоните от ПУ в ПП ”Витоша”;
• Канцеларска работа - обработка на документи за собственост на част от сградите, получени
от район Витоша и район Панчарево за актуализиране на собствеността на сградите в ДПП
„Витоша“ за землищата на:
- район Витоша - 6 бр. таблици с актуализираната към момента собственост на сгради за
землищата на с. Мърчаево, с. Владая, кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв.
Симеоново;
- район Панчарево - 2 бр. таблици с актуализираната към момента собственост на сгради в
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землищата на селата Бистрица и Железница;
• Кореспонденция с община Перник и община Самоков за установяване на актуалната
собственост на сградите, разположени в ПП „Витоша“ и административно принадлежащи към
съответните общини (4 бр. писма + 8 бр. приложени таблици със собствеността на сградите към
2008 г., намиращи се на територията на ПП ”Витоша”), за землища на: с. Рударци, с. Кладница,
с. Боснек, с. Чуйпетлово, Витошко, с. Крапец /последните две са към с. Боснек и с. Крапец/ общ. Перник; землища на: с. Ярлово и с. Ковачевци - общ. Самоков.

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
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