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IV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

 

ПО БЮДЖЕТ 

 

 Работна среща с представители на РИОСВ София и МОСВ относно 

позициониране на противопожарни кули на територията на ПП 

„Витоша“; 

 Водени консултации и срещи с ЮЗДП, ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и 

ИАГ за сключване на споразумение за поемане на задълженията за 

осъществяване на поддържащи и охранни функции на пазачница 

„Матница“ и ограждението за адаптация на дивите кози, сключване на 

споразумение;  

 Събиране на резници от зелена елша съвместно със стажант флора; 

 

  
 

 Създаване на Алекова гора в ПП „Витоша“ – съвместна инициатива на 

БТС, ЮЗДП и ДПП „Витоша“ по случай 120 години организирано 

туристическо движение в България: 

   
   

   

 20 години Алфа банк – залесяване при х. „Момина скала“ – 

доброволческа акция: 
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ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен 

парк „Витоша“ – Фаза ІІ“ (ОПОС 2), финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.” 

 Засаждане на нови индивиди жълта тинтява, произведени по Дейност 1 

„Подпомагане популациите на редки, защитени и уязвими видове растения 

на територията на ПП „Витоша” 

   
 Мониторинг на засадени през 2014 г. фиданки: 

 
 Мониторинг на фиданки от Salix pentandra и индивиди от Galanthus elwesii, 

произведени по Дейност 1 „Подпомагане популациите на редки, защитени и 
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уязвими видове растения на територията на ПП "Витоша” 

 
 Мониторинг на фиданки от осем вида забележителни дървета, произведени по 

Дейност 2 „Опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на 

територията на ПП „Витоша” 

 

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.” 

 Мониторинг на засадени фиданки през 2014 г., произведени по Дейност 1.1.1 

„Възстановяване на засегнати и увредени местообитания“ 

   
 Мониторинг на насаждения от смърч  
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 Мониторинг на насаждения от клек  

 Организиране и участие в акции по засаждане на фиданки от бяла, черна, зелена елша 

и планински ясен, произведени по Дейност 1.1.1 „Възстановяване на засегнати и 

увредени местообитания, по реките Куртова и Железнишка“ 

         
 Мониторинг на състоянието на участък от унищожено торфище в м. Конярника, 

върху който е приложен пилотен модел за възстановяване на водния режим по 

Дейност 1.2 Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) 
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 Мониторинг на различни типове местообитания от директивата за хабитатите на 

ЕО, проведен според създадената по Дейност 1.7 методика във връзка с 

изграждането на системата от постоянни пробни площи за представителни видове 

и местообитания 

   
 

Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и 

влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“  LIFE+ 

 Мониторинг и отглеждане на пониците от клек над с. Ярлово, засяти по Дейност 

C.1.3. Възстановяване на местообитанията чрез засаждане на семена и резници от  

местни дървесни/храстови видове 

   
 

 Мониторинг на задените растения, произведени  по Дейност C.2.  Възстановяване на 

характерни растителни видове в целеви местообитания: 
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Кръглолистна  росянка 

               
Водна детелина 

 


