
 

Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за 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.” 

Договор №: 58301-С-003 

 

Бенефициент: Дирекция на Природен парк "Витоша" 

Обща стойност на проекта: 1 280 198 лв. 

Кохезионен фонд: 1 088 168 лв. 

Национално съфинансиране: 192 030 лв. 

Начало на проекта: 31.07. 2009 г.  

Край на проекта: 31.07. 2012 г.  

РЕШЕНИЯ ЗА 

              ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

                 НАЦИОНАЛНА 

             СТРАТЕГИЧЕСКА 

      РЕФЕРЕНТНА РАМКА 

 2007 - 2013 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА  

АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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Обща цел на проекта:  

 

Опазване и възстановяване на приоритетни за Природен 

парк “Витоша” природни местообитания, местообитания 

на видове и техните популации 
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Дейност 1: 

 Управление на проекта. Дейността включва: 
 

• Разпределяне на задачите 

• Изготвяне на задания и сключване на договори 

• Текуща комуникация 

• Контрол върху работата на подизпълнителите 

• Финансово и счетоводно обслужване на проекта 

• Месечни и годишни отчети 
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Дейност 2: 

Дейности за информация и публичност  
Издаване на 5 вида дипляни … 
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Дейност 2: 

Дейности за информация и публичност  
3 вида плакати … 

плакат флора плакат фауна 

плакат туризъм 
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Дейности за информация и публичност  
4 журналистически пътувания, публикации в печатни издания и интернет мрежата 

наблюдение на лалугери  

група журналисти  

към възстановените  

Симеоновски езера  
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Дейност 3: 

 Възстановяване на находището на алпийския повет, 

подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса в 

парка 
• Засадени са над 200 броя индивиди от алпийски повет по поречието на 

  Драгалевска река в района на Комините.  

• В буковите гори на парка са засадени над 400 фиданки от тис.  

• Извършено е проучване и анализ на състоянието на планинския явор.  

  Засадени са 400 фиданки с цел подпомагане на популацията му на Витоша.  

 

фиданка тис      новозасаден повет доброволци засаждат тис 
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Дейност 4: 

 Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в 

местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo 

fagetum 

Извозване на коренищата Fallopia japonica Доброволческа акция 
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Дейност 5: 

 Контролиране на бракониерството върху 

Балканската дива коза и мечката чрез разработване 

и инсталиране на електронна охранителна система 

за регистриране на изстрели 

 
Разработена е цялостна система за регистриране на изстрели. Тя 

покрива голяма част от територията, която заема популацията на 

диви кози в ПП Витоша. След възпроизвеждане на изстрел се 

изчислява мястото на стрелеца. Получената информация се 

изпраща до сървър, който я обработва и изпраща SMS-и до 

служители на ДПП Витоша и ДЛС Витошко – Студена.  
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Дейност 6: 

 Продължаване на програмата за възстановяване на 

Балканската дива коза на територията на ПП Витоша 

Пускане на дивата  

коза в ограждението 
• Извършен е улов и транспорт до  

  адаптационното ограждение на нови кози.  

 

• На част от козите в ПП Витоша са поставени 

  GPS нашийници.  

 

• Разработен е наръчник за работа с 

  доброволци при провеждане на дейности по 

  наблюдение процеса на възстановяване 

  на вида. 
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Дейност 7: 

 Поддържане и възстановяване на местообитанията 

на Европейския лалугер на територията на парка 
Създадена е втора популация от лалугери в ПП Витоша между с. Ярлово и с. 

Чуйпетлово. Уловени и пуснати са в адаптационното ограждение около 60 индивида.  

Адаптационното ограждение Европейски лалугер 
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Дейност 8: 

 Ремонт на алейната мрежа на 6 туристически 

маршрута и възстановяване на маркировката на 5 

туристически маршрута 
Ремонтирани и възстановени са 30 км алейна мрежа, поставени са над 

600 стълба за зимна маркировка, освежена е лятната лентова 

маркировка по 5 туристически пътеки. Ремонтирани са 70 броя маси и 

пейки „Витошки тип”. 

 

 

Маса “Витошки тип” Алеята Княжево - Дендрариума 
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Дейност 8: 

 Ремонт на алейната мрежа на 6 туристически маршрута и 

възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута 

Маса “Витошки тип” Алеята Княжево - Дендрариума 

Ремонтирани туристически алеи: 
 

кв. Княжево – м. Дендрариума; 

 

м. Златни мостове – заслон Ушите – м. Платото – 

х. Алеко; 

 

м. Златни мостове – х. “Кумата”; 

 

кв. Бояна – м. Момина скала; 

 

кв. Симеоново – х. “Алеко”; 

 

с. Владая – м. Златни мостове. 
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Дейност 8: 

 Ремонт на алейната мрежа на 6 туристически 

маршрута и възстановяване на маркировката на 5 

туристически маршрута 
 

 

Маса “Витошки тип” 

 Възстановена стълбова   

 маркировка: 
 

 с. Железница – х. Физкултурник – Черни връх; 

 

 Букапреслапски проход – Черни връх; 

 

 с. Боснек – м. Меча чешма; 

 

 Черни връх – вр. Сива грамада – с. Ярлово; 

 

 х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово. 
Стълбовата маркировка с. Железница – Черни връх 
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Дейност 9: 

 Възстановяване на техническата инфраструктура на 

детския екостационар “Бели брези” 

• Оборудване с трафопост. 

 

• Ремонт на подземно кабелно захранване. 

 

• Водоснабдяване. 

 

• Електрозахранване. 

 

Детски екостационар “Бели брези” 
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Дейност 10: 

 Изработване на обща интерпретационна програма 

за фауната в парка и ръководство за интерпретация 

Програмата ще допринесе за повишаване информираността на 

посетителите от различни възрастови групи. Заявки за ползване на 

програмата има от много училища. Интерпретационната програма е 

свободно достъпна за всички, които желаят да я използват. 
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Дейност 11: 

 Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по 

поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по 

поречието на река Струма 

 

 • От бяла върба бяха произведени и 

  засадени по поречието на река 

  Струма над село Боснек 6000 

  фиданки. 

 

• От бяла елша бяха произведени и 

  засадени по поречието на Куртова 

  река 350 фиданки. 

Засаждане на бяла върба  

по поречието на Струма 

Доброволен труд по 

 поречието на Струма 
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Дейност 12: 

 Намаляване на натиска върху Боснешкия карстов 

район и пещерата Духлата чрез създаване на 

система за ограничаване и контролиране на достъпа 

и експонация 

• Извършено геодезично заснемане на пещера Духлата. 
 

• Потвърдиха се опасенията, изложени в геоложкия доклад от заснемането, че 

  благоустрояването на Духлата за туристически достъп до Тронната зала би могло 

  да доведе до увреждане на природната забележителност и до сериозни опасности 

  за посетителите в резултат на слабата устойчивост на скалата и наличието на 

  подземни води. 
 

• Поради това  експертите решиха да не се предприемат действия за експониране на 

  пещерата за туристи. 
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Дейност 13: 

 Поддържане и възстановяване на местообитанията на 

жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и 

обособяване на интерпретационен кът на земноводните 

•  Бяха възстановени 5 езера: 

   четирите Симеоновски и езерото 

   Кикиш. 

 

•  До музея на мечката се обособи 

   кът на земноводните с езерце, 

   информационни и интерактивни 

   табла и макет на саламандър. 

Възстановените Симеоновски езера 
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Дейност 14: 

 Опазване и регулиране използването на водни количества от 

7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – 

Мочурни гори чрез проектиране на санитарноохранителни зони 

(СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП Витоша 

Бяха проектирани санитарно-

охранителните зони на 15 

водохващания на публични чешми 

в парка с цел опазване на водните 

ресурси за обществени ползи в 

райони на чувствителни 

високопланински екосистеми 

Водохващане в местността Капакливец 
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Дейност 15: 

Одит 
• Дейността беше извършена от лицензиран одитор. 

 

• Провери се целесъобразността на направените по проекта разходи. 

 

• Извършването на одит е задължително за проекти на стойност над 100 000 лв. 
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