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II. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ПО БЮДЖЕТ 

 

 
Периодични публикации, семинари, работни групи, обучения, други 

Описание: 

 Учредяване на Консултативен съвет на ПП „Витоша“; 

 Участие в тържествена сесия за отбелязване на 20-годишнината от 

създаването на НДЕФ; 

 Реклама на ПП „Витоша“ /1 цяла страница, пълноцветен печат/ във второто 

издание на „Пътеводител на българските планини“ в тираж 6000 бр., издадено през 

м. юни 2015 г.; 

 Провеждане на еднодневно обучение на студенти от НБУ в Националния 

парков информационен център; 

 Среща с представители и експерти на НИМХ – БАН относно предлагане на 

концепция за устойчиво развитие на водните ресурси на територията на ПП 

„Витоша“, които да бъдат включени в ПУ за следващия програмен период; 

 Работна среща в Детския екостационар „Бели брези“ на експерти от ДПП 

„Витоша“ с представители на ОИЦ и ученици от Националния ученически 

екопарламент в рамките на проект на ОИЦ на тема „Живото богатство на Европа“; 

 Срещи с Мениджъра на „Софийска вода” АД   за изясняване ситуацията с 

водоснабдяването на сградата на Детски екостационар „Белите брези”; 

 Среща и обсъждане със заинтересовани лица от с. Ярлово относно 

облагородяване на терена около параклисите и оброците в района.  Обсъждане на 

възникнали проблеми с туристическата маркировка от в.з. Ярема  до с. Ярлово; 

 Работна среща със студенти от ЛТУ – „Ландшафтна архитектура“; 

 Съвместна инициатива „Горски инспектор за един ден“ /РДГ София и ДПП 

„Витоша“/ – обучения на ученици от 5-и и 6-и клас на 192-ро ОУ „Отец Паисий“, с. 

Железница и 192-ро СОУ „Христо Ботев“, с. Бистрица. Организиране и провеждане 

с осигуряване на награди от ДПП „Витоша“ и грамоти за отличилите се; 

 Разговори и кореспонденция за уточняване на дати за бъдещи доброволчески 
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акции със заинтересовани лица - ф-ма „Телелинк”, „Екообщост”; 

 Подготвяне и излъчване на материал за възстановяването на Червения аполон 

на Витоша по БНТ1; 

 Подготвяне и излъчване на материал за музеите на Витоша, тяхното 

състояние и причините, поради които в момента са затворени. Материалът е излъчен 

в новините на Канал 2 на 1 юли 2015 г;  

 Интервю за БТВ с директора на парка за основните моменти в проекта на 

актуализирания ПУ на ПП „Витоша“, за причините за състоянието на Княжевския 

лифт, неговото бъдеще, както и за други въпроси, свързани с парка /излъчено на 

16.08.2015 в БТВ новините/; 

 Поздравителен адрес до Община Самоков по случай празника на града 21 

август – ден на Св. Мк. Симеон Самоковски; 

 Участие в пресконференция, организирана от БТС в Информационния ц-р 

„София – европейска столица на спорта 2018 г.“ по повод 120-годишнината на 

организираното туристическо движение в България; 

 Работна среща на представители на ДПП „Витоша“ в посолството на Китай в 

България. Среща с китайския посланик. Уговаряне на подробности, свързани с 

предстоящата визита на китайския министър на външните работи в България и 

Витоша. Обхождане на предложения от ДПП „Витоша“ маршрут; 

 Заснемане на 2 репортажа за част от извършеното по проекта „Дейности по 

устойчиво управление на ПП „Витоша“. Репортажите са излъчени в деня на 

заснемането на 30.10.2015 в новините в 19.30 и 21.00 ч; 

 Заснемане на репортаж с Нова телевизия за проекта „Дейности по устойчиво 

управление на ПП „Витоша“. Репортажът е излъчен на 5.11.2015 г. в рубриката 

„Здравей, България“; 

 Участие на директора на парка в репортаж на Нова телевизия за унищожени 

от неизвестен извършител смърчови фиданки на Меча поляна; 

 Преглед на плановете за управление на двата резервата „Бистришко бранище“ 

и „Торфено бранище“ във връзка с изготвяне на общо становище на ДПП „Витоша“ 

и представяне в ИАГ. Изготвяне на становище в частта „Връзки с обществеността и 

образование“; 

 Поздравителен адрес на Борис Туечки - многогодишен председател на 

алпийски клуб „Алеко“ по случай откриването на изложбата му в читалище 
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„Славянска беседа“;  

 Подготвяне на документи за провеждане на кампанията на ДПП „Витоша“ за 

„осиновяване“ на обекти на територията на парка /прессъобщение, споразумение, 

списъци на обекти с характеристики, схеми и снимки/; 

 Провеждане на работна среща с новите кметовете на селата Мърчаево и 

Владая към Район Витоша на Столична община. Цел на срещата – опознавателна, 

както и за представяне на основните направления в работата на ДПП „Витоша“, 

възможности за бъдещо сътрудничество и разрешаване на проблеми в защитената 

територия; 

 Провеждане на Традиционна годишна среща с организациите, работещи за 

ПП „Витоша“ в Детския екостационар. Представяне на отчет на работата на ДПП 

„Витоша“ за 2015 година; 

Отбелязване на традиционни чествания, забележителни годишнини, юбилеи 

Описание: 

 Подкрепа и участие в традиционния туристически поход в памет на Никола 

Крушкин-Чолака; 

 Поздравителен адрес до художника Андрей Михайлов по случай откриване на 

22.02.15 г. на изложбата му „Приказка за витошката природа“; 

 Поздравителен адрес до НДЕФ по случай 20-годишнината на фонда отбелязана на 

09.03. и 10.03.2015 г; 

 Изработване и подмяна на национални знамена на пилоните пред Детския 

екостационар „Бели брези“ 

 Честване на Седмицата на гората с поредица от инициативи: Кръгла маса – 

дискусия за здравословното състояние на горите в района на ЛЗС-София, 

конкурс за детска рисунка, стих, залесяване в м. Ярема, изложба-живопис 

„Приказка за Витошката гора-2” на художника Андрей Михайлов, музикална 

програма, представена от деца от детска школа “Бялото кокиче” и ОДЗ 46 „Жива 

вода“, прожекция на конкурсни анимационни филми, посветени на 80-

годишнината на Природен парк „Витоша“; 

 Среща с представители и експерти на НИМХ – БАН относно предлагане на 

концепция за устойчиво развитие на водните ресурси на територията на ПП 

„Витоша“, които да бъдат включени в ПУ за следващия програмен период; 

 Контакти с представител на направление „Транспорт и комуникации“ към СО 
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във връзка с подготвяната от тях карта на градския транспорт и възможността в 

същата брошура да се публикува и карта на ПП „Витоша“ с някои маршрути и 

забележителности. Обсъждане на вида на информацията, обема и срока на 

предоставяне на информацията; 

 Съдействие на ДПП „Врачански Балкан“ – домакин на щанда на природните 

паркове на изложението Зелени дни пред Паметника на съветската армия от 21 до 24 

май; 

 Работни срещи с новия кмет на Перник и кметския наместник на с. Боснек. 

Запознаване с работата на ДПП „Витоша“, проектите и връчване на покани за 

представителство на двете институции в КС на ПП Витоша; 

 Разговори и кореспонденция за уточняване на дати за бъдещи доброволчески 

акции със заинтересовани лица - ф-ма „Телелинк”, „Екообщост”; 

 Участие в организирания от 85-та ЦДГ „Родина“ еко спектакъл „Сътворението на 

Земята“, посветен на 22.04. – Денят на Земята; 

 Участие в патронния празник на 191-во ОУ „Отец Паисий“ – с. Железница; 

 Участие в тържественото честване на 90-годишнината на ЛТУ; 

 Провеждане на доброволческа акция за създаване на Алекова гора на Витоша по 

случай 120-години организирано туристическо движение в България; 

 Празник за Международния ден на детето в Детския екостационар „Бели брези“ – 

предварителна подготовка и провеждане; 

 Поздравителен адрес до д-р инж. Иван Иванов за неговата 80-годишнина; 

 Участие в честването на 120-годишнината от началото на организираното 

туристическо двежение в България на Черни връх; 

 Поздравителни адреси до БТС /за 120-годишнината на организираното 

туристическо движение в България/ и Александър Тошев /ремонтирал със 

собствени средства чешмата пред х. „Алеко“/; 

 Поздравителен адрес по случай 90-годишнината на инж. Петър Таслаков – 

директор на ПП Витоша от 1980 до 1989 г; 

 Поздравителни адреси до ДПП „Странджа“ и ДПП „Русенски Лом“ по повод 

откриването на информационни центрове в двата парка; 

 Официално честване на Международния ден на доброволеца със специално 
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изработена и аранжирана изложба и музикална програма; 

 Поздравителни адреси за лесовъди-юбиляри, членове на Съюза на лесовъдите-

ветерани; 

 Посещение и участие на ДПП „Витоша“ в честване 35-годишнината на ПП 

„Шуменско плато“ и откриване на ИЦ и административна сграда на ДПП. 

Рекламни материали 

Описание: 

 Дипляна за туристическото движение на Витоша, посветена на 120 години БТС; 

 Дипляна за изградената волиера на Витоша; 

 Филми за Витоша от архива на БНТ по искане на парковата администрация за 

безвъзмездно представяне в Детския екостационар „Бели брези“; 

 Годишен календар за 2016 година на тема „Розо цветните растения на природните 

паркове на България“; 

 Разпространение на рекламни материали,  посещение на СУ “Св. Климент 

Охридски“ и предоставяне на книгата „Природното богатство на ПП „Витоша“; 

Участие в изложения 

Описание: 

 Участие на ДПП „Витоша“ във фестивала „Българският пътеводител“ на 28 март 

2015 в София, Фабрика 126. Фестивалът е организиран от Национален 

туристически клъстер „Българският пътеводител“ BGGUIDE; 

 Участие с информационни материали и презентация на тема: „Екстремни и 

алтернативни спортове в Природен парк "Витоша" на изложението „Зелени дни“ 

пред Паметника на съветската армия от 21 до 24 май. 

Актуализация на информацията в сайта на парка www.park-vitosha.org  

в раздел „Новини“ и „Галерия“  

 

Описание: Въвеждане на 89 новини в сайта за: 

 Обновяване на информация в сайта на ДПП, попълване на галерията със снимки, 

отразяване на предстоящи събития и новини, създаване на модул за ПУ, КС, „Не 

http://www.park-vitosha.org/
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прави така“; 

 Качване в сайта на тиийзър на 120 години БТС; 

  

 Закриваща конференция по проект „Повишаване на квалификацията и 

разширяване на компетентността на служителите от ДПП „Витоша” чрез 

обучения”; 

 Провеждането на заключителна пресконференция по проекта „Изпълнение на 

приоритетни дейности от Плана за управление на ПП „Витоша“ – Фаза II”;   

 Загубата на Росица Янакиева – кмет на Перник; 

 Традиционен туристически поход в памет на Никола Крушкин-Чолака; 

 Празника за 35-ия рожден ден на Природен парк “Шуменско плато”; 

 Отворено писмо на ДПП „Витоша“; 

 Изложбата “Приказка за витошката гора”; 

 Среща с художника Андрей Михайлов; 

 Церемония по откриване на реновирания Природозащитен информационен 

център „Витоша“; 

 Покана за работна среща за оповестяване на началото на „Актуализация на Плана 

за управление на Природен парк „Витоша“; 

 Поздрав за 1-ви март; 

 Поздрав за Националния празник 3-ти март; 

 Учредяване на Консултативен съвет на ПП „Витоша“; 

 Обявяване на конкурс за детска рисунка “Витошката гора” по случай Седмицата 

на гората; 

 Работна среща в БАН, поставила началото на актуализацията на Плана за 
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управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г; 

 Проведена двудневна сесия по случай 20 години НДФ; 

 Участие във фестивала „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ“; 

 Програма за Седмица на гората-2015; 

 Кръгла маса – дискусия за здравословното състояние на горите в района на ЛЗС-

София; 

 Конкурс за детска рисунка – обявяване на победителите; 

 Откриване на изложба-живопис „Приказка за Витошката гора-2” с музикално-

поетична програма в Детски екостационар „Бели брези“ по случай Седмицата на 

гората; 

 Поздрав за Великден; 

 Публикуване на Заповед № РД-15-064/27.03.2015 г. на областния управител за 

началото на пожароопасен сезон; 

 Еко спектакъла за Деня на Земята в 85-та ЦДГ „Родина“; 

 Училищния празник в село Железница; 

 Националните прояви през месец май по случай 120-годишнината от създаването 

на БТС; 

 Падналите на Витоша дървета от последния за сезона мокър сняг с внимание към 

туристите; 

 Участието на ДПП “Витоша” в изложението Зелени дни; 

 Провеждане на информационен ден на тема: „Живото богатство на Европа“; 

 Доброволческа акция по засаждане на 120 фиданки по случай 120-годишнината от 

началото на организирания туризъм в България; 

 Посещението на студенти от Лесотехническия университет на Витоша; 

 Предприети мерки за отстраняване на повредени и опасни дървета в Парка; 

 Третото традиционно честване на 1-ви юни в Детския екостационар „Бели брези“; 
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 Да изчистим България заедно – сборни пунктове на Витоша; 

 Проведено залесяване по Куртова река в ПП „Витоша”; 

 Почистване на най-замърсените райони на Парка в рамките на инициативата на 

БТВ „Да почистим България заедно“; 

 Горски инспектор за един ден – обучение на ученици от село Бистрица; 

 Горски инспектор за един ден – обучение на ученици от село Железница; 

 Предстоящия празник по случай Еньовден; 

 Проведено ученическо състезание с деца от 191-во ОУ в село Железница по 

пожарна безопасност; 

 Доброволческа акция с представители на Тойота за освежаване на Яворова 

поляна; 

 Транспортната достъпност на Витоша; 

 Поставени аптечки за първа помощ на Витоша в полза на туристите; 

 Началото на строително-ремонтни дейности, свързани с модернизация на трасеви 

радиолокационен комплекс (ТРЛК) – Черни връх с предупреждение към 

туристите; 

 Началото на ХIХ Международен фолклорен фестивал „Витоша-2015“ с участието 

на състави от Грузия, Литва, Сърбия и Турция; 

 Открития нов административно–информационен център „Кьошкове” в ПП 

„Шуменско плато”; 

 Освежаването на парковвата инфраструктура в района на м. Златни мостове от 

доброволци от HMSU;  

 Започналото изграждане на адаптационна волиера в Природен парк “Витоша”; 

 Проведена доброволческа акция с Мтел на Тихия кът; 

 Празника “Витоша съмър фест” на х. “Момина скала”; 

 85-годишнината на професор Георги Цанков; 

 Проведено детско музикално обучение през лятото в детския екостационар “Бели 
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брези”; 

 80-годишнината на д-р инж. Иван Иванов, вложил много усилия за изследване на 

лечебните растения в България; 

 Обновяване на парковата инфраструктура на Алеята на билките от доброволци от 

“Кауфланд България”; 

 Празника на град Самоков - 21-ви август; 

 Предстоящо състезание по планинско колоездене на Витоша; 

 Предстоящото обществено обсъждане на проекта за актуализация на Плана за 

управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г; 

 Празника по случай 120-годишнината от началото на организирания туризъм в 

България; 

 90-годишния юбилей на инж. Петър Таслаков – бивш директор на парка; 

 Официалната церемония за откриване на новоизградена волиера в парка; 

 Тържественото откриване на Новата учебна година в 191-во ОУ „Отец Паисий“ с. 

Железница; 

 Празника на София; 

 Отворения за посетители реновиран Музей на мечката; 

 Започналото изграждане на кулите за видеонаблюдение в двата витошки 

резервата; 

 Проведени “Дни на отворените врати”, във връзка с актуализацията на Плана за 

управление на ПП “Витоша”; 

 Провеждането на маратон “Витоша моята планина 2015”; 

 Писмо на Директора на ДПП “Витоша” до всички, изпратили становища във 

връзка с проекта за АПУ на ПП “Витоша”; 

 Дарените от доброволци на “Кола Кола” маси “Витошки тип”; 

 Провеждане на обществено обсъждане на проекта за актуализация на Плана за 

управление на ПП “Витоша”; 

 Освобождаването на първите обитатели на новопостроената адаптационна 
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волиера на Витоша; 

 Поставяне на нови информационни табели за основните дървесни видове в ПП 

„Витоша”; 

 Освежена паркова инфраструктура по “Алеята на карста” над с. Боснек от 

доброволци; 

 81-вата годишнина на Природен парк “Витоша”; 

 Внасяне на проекта на План за управление в Министерство на околната среда и 

водите; 

 Заключителна пресконференция и прес тур за постигнатите резултати по успешно 

приключилия проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 

„Витоша“; 

 Две последователни проверки на горски служители за незаконни дейности в 

парка; 

 Залесяване по Железнишка река в парка; 

 Нови пейки и маси на Обиколната алея; 

 Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими 

видове /Младежка научна конференция “Климентови дни” 18-20 ноември, 2015 г., 

София, СУ - Биологически факултет/; 

 Старт на кампанията “Осинови обект”; 

 Проведена конференция за бъдещето на селските райони; 

 Изложбата на Борис Туечки за 95-годишнината на Българския фотоклуб; 

 Благотворителния концерт на 191-во основно училище в с. Железница; 

 Празника по случай Международния ден на доброволеца; 

 Празника на студентите и техните преподаватели; 

 Годишната среща на ДПП “Витоша” с партньори; 

 Награда-плакет за ДПП „Витоша“ за „Партньорство с национални и природни 

паркове“ от Български туристически съюз в тържествен концерт в зала „България, 

послучай 120 години БТС; 
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 Новата книга “Албум на лечебните растения в България” – достъпна онлайн; 

 Благопожелания за Коледа и Нова година; 

 Участие в среща с дирекция „Сигурност“ - СО във връзка с ограничителния 

режим през почивните дни за достъп до ПП „Витоша“ и изготвяне на списъци на 

хижари и бази на Витоша – 18.12.2015 г. 

 Участие в среща с представители на Институт по горско стопанство и Околна 

среда – гр. Нови Сад – Сърбия и юриста на ДПП „Витоша“ – 19.12.2015 г. 

 Участие в живо предаване по Нова ТВ, във връзка със сигнал на гражданка за 

нарушен участък от алея „Златни мостове – Кумата“ – 30.12.2015 г. 

Създаване на нова секция в сайта на ПП Витоша – КОНСУЛТАТИВЕН 
СЪВЕТ. Попълване на информацията в нея. 

 

 

СЪБИТИЯТА В СНИМКИ 

 Учредително събрание за създаване на Консултативен съвет на ПП „Витоша“ 

   
 Тържествена сесия за отбелязване на 20-годишнината от създаването на НДЕФ 

/09.03.2015 г./ 

   

 Участие в церемонията по откриване на реновирания по проект на РИОСВ София по 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Посетителски информационен център „Витоша“ в 
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кв. Драгалевци 

   
 Участие в традиционен туристически  поход По стъпките на Никола Крушкин 

(Чолака) кв. Драгалевци – с. Бистрица 

   
 Начало на добро сътрудничество с твореца Андрей Михайлов - участие в откриване на 

изложба в галерия „Традиция‘ на тема “Приказка за витошката гора” 

   

 Конкурс за детска рисунка “Витошката гора”. Обявяване на награди от конкурса – НПИЦ на 

ДПП „Витоша“ – 02.04.2015 г. 

 

 

 

  

 Участие във фестивала „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ“ /28 март 2015 г./ 
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 Участие в дискусия на тема „Здравословно състояние на горите в района на ЛЗС София“ – 

Лесозащитна станция София – 01.04.2015 г. 

   
 Участие в откриване на изложба „90 години седмица на гората и висше лесовъдско 

образование“ пред сградата на МЗХ, 02.04.2015 г. 

   
Откриване на изложба-живопис „Приказка за Витошката гора-2” на художника Андрей Михайлов; 

изложба на макети, изработени от деца и родители от ОДЗ 46 „Жива вода“,  кв. Симеоново и 

изпълнения на деца от детска школа „Бялото кокиче“, лазарки от 191 ОУ „Отец Паисий” в с. 

Железница  и поетично-музикална програма от ОДЗ 46 „Жива вода“ – 03.04.2015 г. в детски 

екостационар „Бели брези“, посветени на седмица на гората с представители на ДПП Витоша, ИАГ, 

РДГ София 
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 Честване на седмица на гората на 

Куртова река – подготовка за 

залесяване 

 
 Озеленяване на двора пред бараките на ДПП „Витоша“ със собствени финанси и труд 

   
 ДПП „Витоша гостува на 85-та ЦДГ „Родина“ за Деня на Земята - 22.04.2015 г. 

   

 Посещение на читалище „Пробуда-1926 г.“ в с. Железница по повод поканата на 191 ОУ „Отец 

Паисий“ за честване на патронния празник на училището - 24.04.2015 г. 
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 Участие и поздравителен адрес - тържествен концерт 90 години ЛТУ София, 07.05.2015 г. 

 

   

 Посрещане на високи гости в Детски екостационар „Бели брези“ – Министърът на 

земеделието, развитието на селскостопанските райони и околната среда на Република 

Кипър г-н Никос Куялис и делегация, представители на МОСВ и РИОСВ София – 

07.05.2015 г – запознаване с работа на ДПП „Витоша“ по изпълнение на дейности, 

финансирани по Европейски проекти: 

 

   

 Участие в семинар - информационен ден по програма на “Interreg Europe“ проведен в 

Експо център – София 

  

 Изнасяне на презентация пред деца от 1-ви клас на столично училище на тема 

„Растителното богатство на Витоша и неговото опазване” в Детски екостационар Белите 

брези 
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 Изнасяне на лекция и беседа със студенти от ЛТУ, специалности „Горско стопанство” 

„Екология” и „Ландшафтна архитектура” за Природен парк „Витоша”, проектите, които 

дирекцията изпълнява и биоразнообразието в парка, в местността Златни мостове 

  

 Създаване на Алекова гора в ПП „Витоша“ съвместно с БТС, ЮЗДП по случай 120 

години организирано туристическо движение в България 

  
 Среща на ОИЦ София, ДПП „Витоша“ и ученици от Националния ученически 

екопарламент в Детския екостационар „Бели брези“. Представяне на дейността на ДПП 

„Витоша“ и проектите, финансирани  по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 
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 Празник за Деня на детето в Детския екостационар „Бели брези“ с викторини, музикална 

програма, конкурс за детска рисунка с награди 

    
 

       
 Работна среща при областния управител във връзка с кампанията на „БТВ”  - „ Да 

изчистим България заедно” 

   
 Участие в инициативата „Да изчистим България заедно“ 
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 Участие в Зелени дни на щанда на ПП в България, във фотоизложбата и изнасяне на 

презентация за екстремните спортове и велоалеите на Витоша 

   

 Участие във форум „Зелен град“ в хотел „Хилтън“ и откриване на изложба на моста зад 

НДК, инициатива на СЛА, в партньорство с посолството на Холандия, 29.05.2015 г. 

   

 Участие в откриване на 6-ти международен фестивал на анимационното кино „Златен 

кукер“, 04.05.2015 г. 

 

 
 

 Инициатива „Горски инспектор за един ден“ – обучение на ученици от 5-и и 6-и клас на 

192-ро ОУ „Отец Паисий“, с. Железница 
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 Инициатива „Горски инспектор за един ден“ – обучение на ученици от 5-и и 6-и клас на 

192-ро СОУ „Христо Ботев“, с. Бистрица 

 
 

 На 15.06.2015 година в с. Железница ученици от 5, 6 и 7 клас от 191-во ОУ „Отец Паисий“ 

участваха в състезание по пожарна безопасност 

   

 Участие в откриване на административно-информационен център „Кьошкове“ на ДПП 

„Шуменско плато на 24 и 25.06: 
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 От 27.07 до 07.08 – майсторски клас и концерт в планината – музикално обучение в детски 

екостационар 

   

 Партньорство с БТС в подготовка и участие в национално честване 120 години БТС на 

30.08.2015 г. на Алеко и Черни връх – връчване на поздравителен адрес на БТС и на 

дарител, обновил в чест на юбилея чешмата и площадката около нея при х. „Алеко“ 

        

     

 Поздравителни адреси до: инж. Петър Таслаков по случай неговата 90-годишнина, 

честване на 90-годишнината на г-н Таслаков - директор на ПП Витоша от 1980 до 1989 г. 

  

 

 Участие в тържественото откриване на 1-ви учебен ден в 191-во училище – с.Железница 
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 Участие в Международна научна конференция „Растителното разнообразие в полза на 

обществото”, с постерен доклад на тема „Растително разнообразие на торфищата в 

Природен парк „Витоша“ във връзка с тяхното опазване”; София, Биологически 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 23-25.10.15г. Във връзка с участието е 

подготвена и предадена за печат статия на английски език със заглавие „Растително 

разнообразие в сфагновите торфища в Природен парк „Витоша” 

  

 Участие с два постерни доклада в Първа национална конференция по реинтродукция на 

консервационно значими видове с представяне на дейностите по реинтродукция на 

растителни видове от ДПП “Витоша” за периода 2009-2015 г.; София, Биологически 

факултет на СУ„Св. Климент Охридски”, 18-20.11.15 г. Във връзка с участието са 

подготвени и предадени за печат две статии на английски език за Годишник на СУ „Св. 

Климент Охридски”, със заглавия: „Възстановяване и подомагане популациите на 

петтичинковата върба и елвезиеото кокиче в Природен парк „Витоша” и 

„Възстановяване и опазване на популациите на редки и защитени растителни видове в 

Природен парк „Витоша”. 

   

 Откриване на изложбата на Борис Туечки в читалище „Славянска беседа“ по случай 95 

години Български фотоклуб 
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 Участие в благотворителния концерт за набиране на средства за ремонт на сграда за 

физкултурен салон, организиран от 191-во ОУ – с. Железница в читалище „Пробуда“ 

   

     

 Аранжиране на изложба във фоайето на ДПП „Витоша“ и провеждане на Международния 

ден на доброволеца и тържествено празнуване деня на доброволеца в НПИЦ, 04.12.2015 г. 
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 Оперативна среща с областната 

администрация на гр.Перник относно 

сътрудничество по програма Интеррег 

 
 Участие в Конференция във френския институт за бъдещето на селските райони 

  

 Участие в конференция „Световен ГИС ден“ 
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 Работна среща с новите кметове на селата Владая и Мърчаево 

     

 Среща с представители от Министерство на горите - Сърбия относно програма Интеррег 

– 02.12.2015 г. 

 

 

 

 Годишна среща на ДПП „Витоша“ с държавни институции и НПО и отчет за 

извършеното през годината 

          

 Участие в работна среща със СО, във връзка с подготовка и организация за зимно 

почистване на столицата и ПП „Витоша“ – 09.12.2015 г., с. Лозен, сграда на БЧК 
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 Среща със студенти от ЛТУ в НПИЦ – 18.12.2015 г. 

   

 Изготвяне на поздравителни адреса за 

лесовъди-юбиляри, членове на Съюза 

на лесовъдите-ветерани и участие в 

годишна среща на 16.12.2015 г., НТС 

 

 Участие в годишен концерт на хор „Планинарска песен“ и получаване на плакет за 

партньорство – 19.12.2015 г. 
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ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

Проект „Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на 

служителите от ДПП „Витоша” чрез обучения”, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет” в рамките на приоритетна ос ІІ 

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и 

ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13 

 

Описание: 

 Участие в закриващата конференция по проект „Повишаване на 

квалификацията и разширяване на компетентността на служителите от 

ДПП „Витоша” чрез обучения” по ОПАК, 06.01.2015 г. в НПИЦ 

     

 

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 12. Мерки за информация и публичност – провеждане на заключителна 

пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта 
Описание: 

 Провеждане на заключителната пресконференция. Оформяне на текст, подбор 

на снимки и въвеждане на новината за събитието в сайта на ДПП „Витоша“ и 

изпращане в ИАГ, конферентна зала х-л „Св. София“, 16.01.2015 г. 

   
 

 

http://park-vitosha.org/projects/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82/
http://park-vitosha.org/projects/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82/
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Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” (ОПОС 3), 

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

 

Дейност 4.1. „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за 

периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на 

Географската информационна система на Природен парк „Витоша”  

 
ОПИСАНИЕ 
 
 Встъпителна среща за разработване на ПУ; 

   
 05.03.2015 г. – Работна среща за оповестяване началото, целите, задачите и 
процеса на разработване на „Актуализация на Плана за управление на Природен 
парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“. Изготвяне на прессъобщение за ИАГ-
МЗХ за срещата. Изготвяне на новина за сайта на ДПП "Витоша", обработка на 
снимков материал. Пресклипинг за срещата 

   
 19.03.2015 г. - Провеждане на работна среща с Пролес Инженериг и обсъждане 
на въпроси по информация и публичност, поставени от експерта по мониторинг на 
проекта 

   

 12-13.05.2015 г. - Участие в двудневна работна среща, организирана от 

„Пролес Инженеринг“ ООД за обсъждане на Част I „Характеристика на 

абиотичните фактори“ от Плана за управление на ПП „Витоша“ по проекта 
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 09.-10.06.2015 г. - Участие във Втора работна среща, организирана от 

„Пролес Инженеринг“ ООД за представяне на Част I-ва „Биологична 

характеристика“, Втори модул 

   

 16.06.2015 г. - Участие в работна среща, организирана от „Пролес 

Инженеринг“ с екипа на „Рила консулт“ ЕООД, разработващ плановете за 

управление на резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“ с цел 

координиране на работата между двата екипа. 

   

 18.-19.06.2015 г. - Участие в работна среща, организирана от „Пролес 

Инженеринг“ ООД за обсъждане на резултатите от р-л „Културна и социално-

икономическа х-ка“ – Трети модул от Актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ 
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 29.-30.06.2015 г. - Участие в работна среща, организирана от „Пролес 

Инженеринг“ ООД за обсъждане на Част I „Първа оценка от т. 1.21. до 1.24. 

включително и обобщено представяне на Част I – Четвърти модул от 

Актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ 

  

 30.-31.07.2015 г. - Участие в Седма работна среща, организирана от 

„Пролес Инженеринг“ ООД за представяне и обсъждане на Част IV и V - Седми 

модул от Актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ 

   

 12.08.2015 г. - Участие в Трети семинар за представяне на Проекта на ПУ 

на ПП „Витоша“, организирана от Пролес Инженеринг ООД 

    

 28.09.2015 г. - Участие в работна среща на експертния състав на ДПП 

„Витоша“ за преглед на всички направени забележки, корекции и допълнения в 

проекта за актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ за оформяне на становище и 

изпращане на Изпълнителя 

 30.09.2015 г. – Участие в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за 

актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. в НИМ. 

Отразяване на събитието в сайта на ДПП Витоша и изпращане в ИАГ 
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Дейност 7. Мерки за публичност 

 
Описание: 

 13.03.2015 г. - Провеждане на работни срещи с ръководителя на проекта 

„Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ за изясняване на 

изпълнените и оставащите за изпълнение през 2015 г. дейности, включени в 

Дейност № 7 на Проекта, периода на тяхното изпълнение и стойността им. 

 21.05.2015 г. - Провеждане на работна среща в Детския екостационар „Бели 

брези“ на експерти от ДПП „Витоша“ с представители на ОИЦ и ученици от 

Националния ученически екопарламент за представяне на постигнатото по 

проекта. Публикуване на информацията в сайта на ПП „Витоша“. Изпращане 

на информацията в ИАГ. 

   
 

 
 

08.07.2015 г. - Провеждане на Официална церемония за старта на 

строителството на размножителния център за редки видове /волиера/ в 

местността Бели брези на Витоша. Публикуване на информацията в сайта на 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

 

 

ОТЧЕТ 2015 ГОДИНА  109 
 

 

ПП „Витоша“, изпращане в ИАГ. 

 

     
 

10.09.2015 г. – Монтиране на постоянна информационна табела в близост до 

волиерата;  

12.09.2015 г. - Провеждане на официална церемония за завършване на 

строителството на волиерата. Освобождаване в новоизграденото съоръжение на 

мишелови, излекувани в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

Подготвяне на информация и публикуване в сайта на ПП Витоша. Изпращане 

на информацията в ИАГ 

 

   
 

  
 

23.09.2015 г. - Установяване на контакти с БНТ2 /Новини/ за заснемане на 

репортаж за новоизградената волиера. Последващо заснемане и излъчване на 

заснетия материал; 

 

16.10.2015 г. - Изготвяне на резюме на проекта с подбор на снимки, 

илюстриращи изпълнението по искане на Главна дирекция „ОП Околна среда“ 

във връзка приключване изпълнението на ОПОС 2007-2013 г. и представяне на 

всички реализирани проекти по програмата със снимки и кратка информация за 

тях. Исканата информация е и за изготвяне на албум със снимки и информация 

за проектите и публикуване на интернет страницата на ОПОС. Предвижда се и 

организиране на изложба със снимки от реализираните проекти, като това ще 
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бъде закриващо публично събитие за ОПОС 2007-2013 г. 

  

29.10.2015 г. - Провеждане на заключителна пресконференция и прес тур за 

журналисти за представяне на изпълненото по проекта. Подготвяне на новина, 

илюстрирана със снимков материал и публикуване в сайта на ДПП Витоша. 

Изпращане на новината в ИАГ; 

 

   
 

  
 

30.10.2015 г. - Контакти с журналисти от БНТ2. Заснемане на 2 репортажа за 

част от извършеното по проекта „Дейности по устойчиво управление на ПП 

„Витоша“. Репортажите са излъчени в деня на заснемането на 30.10.2015 в 

новините в 19.30 и 21.00 ч.; 

 

04.11.2015 г. - Заснемане на репортаж за проекта „Дейности по устойчиво 

управление на ПП „Витоша“ с Нова телевизия. Репортажът е излъчен на 

5.11.2015 г. в рубриката „Здравей, България“ ; 

 

13.11.2015 г. - Подбор на снимки за илюстриране на извършените по проекта 

дейности за публикуване на страницата на ПП „Витоша“ в раздел „Галерия“; 

 

17.-18.11.2015 г. - Подготвяне на документи за провеждане на кампанията на 

ДПП „Витоша“ за „осиновяване“ на обекти, изградени по проекта на 

територията на парка /прессъобщение, споразумение, списъци на обекти с 

характеристики, схеми и снимки/; 

 

15.12.2015 г. - Провеждане на Традиционна годишна среща с организациите, 

работещи за ПП „Витоша“ и представяне на постигнатото по проекта в Детския 

екостационар. Новина в сайта на парка. 
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ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

 

 Участие като ментор в проект «Студентски практики» в партнъорство със СУ 

«Св. Климент Охридски» и МОН. Проведено е практическо обучение на 

студентка от Биологически факултет , специалност «Екология и опазване на 

околната среда», с продължителност 240 часа в периода март-май 2015 г., по 

утвърдена от проекта програма. 

  

Мониторинг на горски местообитания Събиране на стъблени резнициот елша 

  
Залесяване на крайречни видове Мониторинг на кокичета 

 


