ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на ДПП Витоша през 2006 г.
І. АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ
1. Подмяна на брайловите табелки по специализираните алеи за хора в
неравностойно положение.
Подменени бяха брайловите табелки по специализираните алеи за хора в
неравностойно положение в местността Игликини поляни и местността Дендрариума.
Подменени са и ботанически текстове на Алеята за незрящи.

2. Изграждане на нова сграда за музей на совите и обогатяване на експозицията
му.
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•

Контрол и консултации по време на строителството на новата сграда на Музея на
совите в местността”Белите брези”

•

Изработване на покрив от поликарбонат и осигуряване на естествено осветление по
фасадата.

•

Изграждане на тоалетна.

•

Подготовка за изграждане на площадка за игра на децата.

•

Възстановяване на алеята между м.”Белите брези” и Дендрариума.

•

Поръчани са скулптори на забулена сова, чухал, пернатонога кукумявка, врабчова
кукумявка, домашна кукумявка, горска улулица, горска ушата сова и блатна сова в
естествена големина за допълване на съществуващата експозиция. Така в музеят на
совите ще има скулптори на всички естествено разпространени сови в България.

3. Възстановяване на мемориален комплекс в памет на падналите бистричани във
войните в с. Бистрица.
Изработване на проект за благоустрояване на терена около мемориала, който беше
предоставен на кметството за реализиране, заедно с дарените от Дирекцията на парка 5
броя пейки, маси и информационни табла на входа на комплекса и в центъра на селото.

4. Ремонт на алеята до лифтова станция Драгалевци.
Поради силната ерозия на терена бе необходим ремонт на част от алеята водеща до
лифтовата станция. Дейностите по строително-ремонтните работи бяха възложени,
контролирани и приети от Дирекцията на парка.
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5. Дейности по Проекта за екологичен туризъм на Столична община, финансиран
от ФАР с обект на изпълнение – ПП ”Витоша”.
•

Разработване на типови проекти за ремонт и отводняване на алеите в Дендрариума
и Момина скала-Планинец.

•

Разработване на проекти за парковата мебел в местата за почивка.

•

Контрол и консултации по изпълнението на ремонта на алеите и другите видове
работи по проекта, до неговото приключване.

•

Предоставяне на картни и снимкови материали за експозицията предназначена за
ремонтираните сгради в м. Дендрариума.

•

След завършване на проекта, в резултат на паднали валежи през есента беше
установено на места нарушаване на алейната настилка, за което беше сезиран кмета
на София, с искане да нареди на фирмата-изпълнител да отстрани настъпилите
повреди.

6. Изработване и монтаж на 49 броя информационни и указателни табла.
Таблата са разположени на ключови места на територията на парка

и

туристическите центрове. Съдържат информация за сградите, инфраструктурата и
правилата за поведение на посетителите в парка.

3

7. Планиране и подготовка на благоустройствените работи около Кладнишкия
манастир.
Изготвен е проект с изграждане на алеи и места за отдих, оформяне на паметно
място, където според легенда е живял известно време св.Иван Рилски, проучване на
възможност за създаване на информационен център в района на манастира и др.
8. Благоустрояване на парковата част в района на с. Боснек и пещерата Духлата.
Бяха извършени ремонтни работи
по съществуващия заслон, изградени
нови маси и пейки. Двата входа на
пещерата се затвориха с решетки и се
регламентира достъпа до тях.

9. Ремонт на заслон по алеята м. Тихия кът – с. Владая.
Извършени са ремонтни работи по
укрепването и освежаването на заслона.
Изградиха се три къта за отдих около
него, включващи маси и пейки “витошки
тип” и стабилизирани огнища.

10. Благоустрояване на пътеката х. Кумата – м. Конярника.
Извършен бе ремонт на част от пътеката и построен нов мост за преминаване.
Възстановена е чешма в м. Конярника по маршрута за Черни връх.
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11.Ремонт и изграждане на скари.
Направа на две дървени скари
върху мочурливи и влажни места по
туристическите пътеки в района на с.
Бистрица.

12. Ремонт и изграждане на нови дървени мостове.
На територията на парка са възстановени три броя мостове – по реките Янчовска и
Стара река.

13. Ремонт на туристически чешми – подмяна на водопроводни части и
освежаване.
Извършен

е ремонт на шест

мостове, Конярника и Тихия кът. За

чешми в района на Алеко, Златни

зимния период е извършено зазимяване
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на туристически чешми на територията
на ПП Витоша. Почистен е каптажа в
района на Копитото.

14. Ремонт и монтаж на информационни табла.
Ремонтирани са дървените части и
са поставени информационни табла в
района на Драгалевски манастир, х.
„Алеко”, с. Кладница, м. Златни мостове,
с. Железница, кв. Симеоново, с. Бистрица
и м. Ярема.

15. Ремонт и изграждане на нови маси „Витошки тип”.
Изградени са над 30 броя нови маси “Витошки тип” в местностите Дендрариума,
района на х. Селимица, над с. Кладница, по обиколната пътека в района на с. Бистрица, по
пътеката с. Боснек – Живата вода, по алея “Св. Иван Рилски”. Изградени са 4 нови къта
около новия заслон в землището на с. Ярлово.
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16. Ремонт и обезопасяване на най–използваните алеи и пътеки.
Поръчка и монтаж на бариера до х. Кумата, както и на три броя анти-паркинг
устройства. Поръчка и монтаж на бариера до Музей на совите в м. Белите брези. Избор на
места за поставяне и закупуване на 10 бр. ограничителни пътни знаци.
17. Ремонт на съществуващи съоръжения в м. Дендрариума и м. Игликини поляни
и други.
Ремонт, почистване и подмяна на насочващите елементи на алеята за незрящи.
Ремонт и подмяна на информационната част на две от таблата в района. Ремонт и
отводняване на водостока между двете езера в м. Дендрариума.
18. Обогатяване на експозицията в музея на мечката.
Ремонт и подмяна на част от фотоволтичната система. Монтаж на озвучителна
система. Обновяване на експонатите “тайните на мечката”.
19. Изграждане на заслон в землището на с. Ярлово.
Изграждането на заслона е чрез сключване на договор с ДДС Витошко-Студена.
Изграден е в землището на с. Ярлово след препоръки и консултации с местните хора и
кмета на селото. Построена е и нова чешма.
20.Обновяване и довършване на маркировка по туристически маршрути, както
следва:
•

с. Кладница – м. Сопо - вр. Селимица - Черни връх /червена/

•

с. Кладница – м. Сопо – с. Чуйпетлово /зелена/

•

с. Кладница – х. „Селимица” – п.д. „Рудничар” до х. „Трендафила” /до х.
„Селимица” – червена; от х. „Селимица” до х. Трендафила” – зелена/

•

Бистрица - х. Алеко по Бистришка и Янчовска река /зелена/

21. Обновяване и довършване на маркировка по туристически отсечки, както
следва:
•

х. „Острица” – с. Мърчаево /жълта/

•

х. „Острица” – с. Рударци /червена/

•

х. „Селимица” – м. Станчовица – м. Сопо /зелена + участък с червена/
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22. Организиране и провеждане на кампания, свързана с лавинната безопасност
на Витоша
Поставени са две големи информационни табла в туристическите центрове и седем
малки табла на места в близост до лавините. Изготвени са специализирани брошури с
участието на представители на федерацията по екстремни спортове. Брошурите са
разпространени в основните туристически центрове.

23. Информационно указателно съоръжаване на мрежата от пътеки.
Координиране на дейностите, свързани с маркировка на туристически маршрути в
ПП „Витоша”, съобразно изискванията на БТС с Председателя на комисията по
туристическа маркировка и експерта по туризма в БТС.
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Координиране на дейностите с доброволци, свързани с извършване на
туристическа маркировка в ПП „Витоша”, провеждане на инструктаж относно правилата
за поставяне на туристическа маркировка.
24. Ремонт на заслон “Кало”.
Заслонът е построен от Дирекцията на ПП Витоша. Поради повреда на
покривната конструкция се наложи да се направи ремонт на заслона.

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Публикации в печатни издания, сайтове, съдействие при заснемане на филми за
Витоша:
• Подготовка и предоставяне на материал за ПП Витоша, илюстриран със
снимки, предназначен за Szalay Publishing House Ltd. – Унгария с цел включване
на информацията в поредица от издания „Traveling across Europe”
• Изготвяне на материал и подбор на снимки за парковете в България с цел
публикуване в интернационално туристическо списание „КОРАВ” – съвместно
издание на Федерацията на планинските спортове на Македония, Планинарския
съюз на Сърбия и Черна гора и Българския туристически съюз
• Подготовка и предоставяне на материал за ПП Витоша на български и на
английски език, илюстриран със снимки, предназначен за пътеводител – издание
на БААТ
• Изготвяне на материал за ПП Витоша, предназначен за публикуване в
информационен алманах на РУГ София
• Изготвяне на материал за сп. „Гора” относно представянето на природните
паркове на туристическото изложение в Париж през м. април 2006 г. и в
българския културен център
• Изготвяне и предоставяне на материал (снимков и текстови) за природните
паркове, предназначен за сайта на Асоциация на Европейските Региони)
• Изготвяне на материал за ПП Витоша за І-вото издание на сп. „Фотолов”
• Изготвяне на материал за сп. „Туризъм и отдих” за представянето на
Природните паркове на туристическото изложение в Париж 2006
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• Подготвяне на материал, илюстриран със снимки за ПП Витоша, предназначен
за сп. „Туризъм и отдих”
• Подготвяне на материал, илюстриран със снимки за парковете в България,
предназначен за „Българска гора” – издание на Съюза на лесовъдите в България
• Изготвяне на материал за в. “Българска гора” на тема “Значимостта на
Природен парк Витоша”
• Предоставяне на снимков материал от ПП Витоша за включване в сайта на
радио “България”
• Предоставяне на материал за природните паркове с цел включването му в сайт,
разработван от МОСВ
• Заснемане на филмов материал за музея на мечката от телевизия TV 7

• Оказване на съдействие, консултация и участие на експерти в заснемането
кадри от ПП Витоша за 2 филма по БНТ Канал 1 за поредицата „Очи в очи с
животните”

• Изготвяне на постер за природните местообитания в ПП Витоша и участие с
него на Международния ботанически конгрес .

• Изготвяне на материал предоставящ информация за целите, дейностите и хода на
изпълнение на проект БУЛГАНАТ, предназначен за публикуване в интернет
страницата на парк Витоша и на Асоциация на Парковете в България.

• Изготвяне на информационен материал, илюстриран със снимки за проект
БУЛГАНАТ предназначен за списание Гора /Публикуван в бр. 9 на сп. Гора/
2. Участия в национални и световни изложения.
• Подготовка и участие в международното туристическо изложение Salon des
randonnées в Париж (изработка на рекламни материали и презентации за
природните паркове, предоставяне на материали за медиите и за сайта на
изложението). Презентация в българския културен център в Париж пред
посланик Ирина Бокова, представители на Националната дирекция по горите във
Франция ONF, Националната федерация по горите, Националната федерация на
синдикатите на частните горовладелци, туроператори и граждани.
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• Участие в есенен туристически форум в гр. Варна и посещение на ПП Златни
пясъци
3. Представяне на пътуващата изложбата „Парковете в България” в столичните училища.

Пътуващата изложба бе предоставена на повече от 15 столични училища.
Представена бе и на важни национални и международни форуми.
4. Актуализиране на сайта на ПП Витоша и включване на нови рубрики.

• Актуализирането на интернет страницата на парка се актуализира периодично с
нова информация за туристите и посетителите на парка (контакти на хижи и
хотели, предстоящи инициативи и мероприятия на паркова територия, текущи и
реализирани проекти на парковата дирекция, новини и др.).
• Събиране и актуализиране на данни за туристически и природозащитни
организации, специализирани тур-операторски фирми.
• Изготвяне на списък с актуални и-мейл адреси на различни ползатели.
• Превод на материали от испански на български език с цел включване на
информацията в Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие.
• Събиране и актуализиране на данни за студентски клубове и организации във
връзка с изготвяне на мейлинг лист за доброволци в ПП „Витоша”.
5. Изработка на информационни материали.

• Преиздаване на дипляните за мечките за Музея на мечката
• Издаване на брошура „Лавинна опасност на Витоша”
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• Издаване на плакат „Лечебните растения в ПП Витоша”
• Издаване на мини-определител на “Бозайниците на ПП Витоша”
• Преиздаване на плакат „Дърветата и храстите на ПП Витоша”
• Преиздаване на плакат „Птиците в ПП Витоша”
• Преиздаване на дипляните „Селищата около Витоша”
• Преиздаване на плакат „Пеперудите в ПП Витоша”
• Подготовка за издаване на Туристически пътеводител на ПП Витоша (редакция
на авторовия текст, събиране на снимков материал за изданието, набиране на
рекламодатели)
• Подготовка за издаване на Лечебните растения на ПП Витоша (изготвяне на
концепция, събиране на снимков материал за изданието)
• Подготовка и отпечатване на календар за 2007 г. “Цветята в Природните
паркове”
6. Участия в годишнини и празници, свързани с ПП Витоша.

• Отбелязване на Деня на детето 1 юни с 25 деца в Музея на мечката съвместно с
фирма „Марина спорт”

• Отбелязване на 72-рата годишнина на ПП Витоша на територията на парка
съвместно с WWF. Събитието бе посетено от повече от 2000 души.
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7. Посещения в Музея на мечката и Музея на совите.

През пролетта и лятото се осъществиха няколко организирани посещения на двата
музея от деца, принадлежащи към различни възрастови групи. Организирани са
посещения на групи ученици и провеждане на екскурзоводски беседи в Музея на мечката
и м. Дендрариума. Посещение със студенти бакалавърска и магистърска програми от Нов
български университет – провеждане на кратка беседа за дейността на ДПП Витоша. През
почивните дни музеите се посещават с интерес от туристи и посетители на планината.
8.

Допълване на архива от снимки на представители на Витошката флора и фауна и

културно-историческото наследство на парка.

Допълнен бе архива от снимки с нови снимки на растения, бозайници, влечуги и
птици, както следи от тяхната жизнена дейност. Заснемане и на фото и видео архив с диви
кози и приплоди.

9. Участие на парковата дирекция в тематични семинари, срещи, комисии и др. по
следните теми:
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• “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите”, 27 – 31.03.2006,
София
• “Оценка на нуждите от методологичен тренинг за преподаватели от Румъния и
България в областта на Екологичното образование” в гр. Яш, Румъния, 29.05 –
01.06.06
• “Ботанически важни места в България”, 16-18.10.2006, Хотел “Хюндай”, Витоша
• “Представяне на Натура 2000 в частта и от Защитени зони за птиците на
регионално ниво”, 12.12.06, София
• Обучителна сесия на тема “Разработка на Национална система за мониторинг на
биологичното разнообразие в България”, 06.04.2006, София
• Обучение по Мярка 2.5 “Развитие на селските райони” по Туининг проект, 1416.11.2006, КК Боровец
• Семинар за представяне на процедурата за кандидатстване на „Инициатива за
укрепване на съдебната система” към програмата за малки грантове на USAID – 3
май
• Семинар „Екосистемни услуги в горските екосистеми” - 17 май
• Среща с отговарящите за изпълнението на GEF Small Grants Programme, във връзка
с нуждата от преработване на подготвено от нас предложение за проект;
• Семинар на Фондация Помощ за Благотворителността в България посветен на
дарителството- 19 май;
• Среща с представители на Секретариата за Опазване на околната среда и устойчиво
развитие на Войводина за обсъждане на бъдещо сътрудничество в областта на
управление на защитените територии;
• Обучителен семинар на тема „Подобряване техниките за улесняване на
обществения достъп до екологична информация”.
• Участие в семинар на Научно-техническите съюзи по случай Световният ден на
водата
• Участие в обсъждането на Общия устройствен план на София за разглеждане
предвижданията за район “Витоша” в него.
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• Участие в съвет в Столична община във връзка с разглеждането на проект за
реконструкция на водохващания на Витоша, за водоснабдяване на Владая и
Марчаево.
• Участие в научно-практическа конференция в рамките на Международната
изложба за цветя Флора Бургас 2006 г. с доклад за работата на Дирекцията на
природния парк по осигуряване на условия за отдих в парка,за хор в неравностойно
положение. Представител на парковата дирекция бе ръководител на специализирано
жури по оценка на експонатите на изложбата.
• Среща с жители в местността”Църквата”, попадаща в границите на парка, във
връзка с желанието им да инвестират укрепителни и рекултивационни работи по
поройно дере над жилищна територия. Вземане на решение да се изготви проект за
противоерозионно укрепване с помощта на лицензиран проектант и да се представи
в Дирекцията на парка за съгласуване.
• Участие в кръгла маса на тема проблеми, свързани с екопътеките в България.
• Участие в комисии за отразяване границата на ПП Витоша и ограниченията на
ползване в парка в картите на възстановената собственост.
• Участие в обществени обсъждания за землищата на Мърчаево, Владая, Княжево,
Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица и Железница, които са етап от процедурата
по промяна на границата на ПП Витоша, след направените предложения за
включване и изключване на имоти. Участие, съвместно с МОСВ, в обработката на
информацията от землищата на Мърчаево, Владая, Княжево, Бояна, Драгалевци,
Симеоново, Бистрица и Железница, във връзка с етапа от процедурата по промяна на
границата на ПП Витоша, на който ще бъдат поканени собствениците на засегнатите
имоти.
• Участие на среща в ДЛ София във връзка противопожарните мероприятия за 2006 г
• Участие в международна програма “Природозащита и регионално развитие в
Югоизточна Европа”за допълнителна специализация на млади специалисти
работещи в сферата на природозащитата.
• Участие и организиране на теренно посещение на участниците в Балканския
ботанически конгрес в ПП Витоша.
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10. Участие в учебни практики на студенти.
Учебните практики на студенти
от Лесотехническия и от Софийския
университет се провеждат ежегодно на
територията на ПП Витоша. Според
тематиката на практическите занятия,
различни представители на парковата
дирекция взимат участие в тях.

11. Изнесени презентации от парковата дирекция на различни форуми по следните
теми:
• “Разпознаване на дървесни и храстови видове на Витоша”, в рамките на фестивал
Earthdance в м. Момина скала, Витоша, 15-17.09.06
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на

• “Мястото

Природен

парк

Витоша в Европейската екологична
мрежа “Натура 2000”, в рамките на
фестивал Earthdance в м. Момина
скала, Витоша, 15-17.09.06

• “Природен

парк

Витоша

като

място за обучение”, в рамките на
семинар

на

тема

“Оценка

на

нуждите от методологичен тренинг
за преподаватели от Румъния и
България

в

областта

на

Екологичното образование” в гр.
Яш, Румъния, 29.05 – 01.06.06

• “Мястото на ПП Витоша като част от националната екологична мрежа и
Европейската екологична мрежа Натура 2000”. Презентацията беше представена
пред обществеността заедно с плана за управление на ПП Витоша и пред студенти.
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• “Възстановяване на балканската дива коза в Природен парк Витоша” и
представяне в ЛТУ, Биологически факултет на СУ, на семинар на тема “Ловното
стопанство на Р България и критериите на Европейския съюз” по време на
седмицата на гората и др.
• Представяне дейността на ДПП Витоша пред студенти от Нов български
университет и провеждане на дискусии за приобщаване на студенти, с цел
разработване на дипломни и курсови работи за ПП „Витоша” – срещи с
преподаватели и студенти.
• Участие на обмяна опит в Швейцарския Национален парк и представяне на ПП
Витоша пред колегите от бъдещите природни паркове в Швейцария.

12. Изготвяне на концепции и предложения за проекти:
• Предложение за проект „Изграждане на капацитет за управление на гори с висока
консервационна стойност (ГВКС) и кандидатстване пред инициативата Дарвин на
Британското правителство;
• Концепция за проект „Повишаване на прозрачността в управлението на
Българските Природни паркове” и кандидатстване по програмата на Американския
тръст за гражданско общество;
• Концепция и индикативен бюджет за проект свързан с изготвяне на проекто-закон
регламентиращ публичното участие в процесите по вземане на решения. (Идеята
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беше да се кандидатства за финансиране пред USAID small grants programme –
Инициатива за укрепване на съдебната система. Впоследствие бе взето решение да
не кандидатстваме);
• Предложение за проект „Опазване на флористичното разнообразие в Боснешки
карст” за кандидатстване по програмата Rufford Small Grants;
• Предложение

за

проект

„Информационно

подсигуряване

на

устойчивото

управление на посетителите в Природните Паркове на България” и кандидатстване
по Програмата за малки грантове на ГЕФ;
• Предложение за проект „Разработване на ръководство за изготвяне на планове за
управление на горски места по НАТУРА 2000” и кандидатстване по PHARE “Civil
Society Development” Grants Programme;
• Разработване на бизнес план и адресиране на коментарите по одобрената
концепция за предложения проект за „Информационно подсигуряване на
устойчивото управление на посетителите в Природните Паркове на България” по
Програмата за Малки Грантове на ГЕФ;
• Цялостно предложение за проект при одобрена концепция – „Гласове за
Българските

защитени

територии”

и

кандидатстване

по

програмата

на

Американския тръст за гражданско общество (CEE Trust).
13. Координиране и участие в изпълнението на проект БУЛГАНАТ:
• Координиране на работата по изпълнението на проекта с GIM – Фламандския
партньор;
• Изготвяне на информационни материали и презентации;
• Организиране на семинари и срещи;
 Участие в обучителен семинар по основи на ГИС и приложение на ГИС
при управлението на природните паркове, организиран по проект
БУЛГАНАТ;

19

 Участие в семинар по управление на ЗТ/НАТУРА 2000 във Враца (20 –
21 ноември), организиран по проект БУЛГАНАТ
 Участие в заключителен семинар по проект БУЛГАНАТ -/20 декември,
2006г/.
• Участие в срещи, в т. ч. одит на проект БУЛГАНАТ от представители на
Фламандското правителство;
• Посещение на Фламандския Министър на Външните работи, туризма и медиите и
водена от него делегация; други.
 Представяне на целите, дейностите и постигнатите резултати от
изпълнението на проект БУЛГАНАТ пред Фламандската делегация
водена от Г-н Хеерт Буржоа – министър на държавната администрация,
външните работи, медиите и туризма в правителството на регион
Фландрия на Кралство Белгия.
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 Представяне на предложение за проект „Информационно подсигуряване
на устойчивото управление на посетителите в Природните Паркове на
България” пред Управителния Съвет на Програмата за Малки Грантове
на ГЕФ.
 Презентация на тема ПП Витоша – част от НАТУРА 2000 по време на
заключителния семинар на проект БУЛГАНАТ (София, 20 декември).
• Изготвяне на доклади и отчети, протоколи и др.
14. Организиране на кампания за изкупуване на земи в застрашени природни
територии:
• Сформиране на обществения съвет към програмата за изкупуване на защитени
територии;
• Организиране и участие в първата среща на обществения съвет към програмата за
изкупуване на защитени територии;
• Изготвяне на годишен план за дейността по кампанията за набиране на средства за
закупуване на застрашени природни територии;
• Осъвременяване на инетернет страницата посветена на кампанията за набиране на
средства за закупуване на застрашени природни територии, вкл. актуализиране на
текстовете в интернет страницата, консултиране при работата по изготвяне на нов
банер, проучване на възможностите за излъчване на радио-клипа в Дарик радио, и
др.
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• Идентифициране на изпълнители за (i) създаване на атрактивни банери за
кампанията; (ii) отпечатване и влагане на рекламен материал, посветен на
кампанията в издание на Български ежедневник;(iii) излъчване на радио-клипа
посветен на кампанията

и подпомагане и координиране работата на избраните

изпълнители;
• Изготвяне на отчет за хода на кампанията за изкупуване на земи в застрашени
природни територии за Фондация Помощ за Благотворителността в България;

15. Участие в общоградски почиствания на Витоша.
Организиране на почистване на
територията на ПП “Витоша” – м.
Дендрариума,

Игликини

поляни,

Златните мостове с доброволци от 9-та
френска езикова гимназия.

16. Организиране на Пътуваща изложба за ПП Витоша.
Подготвени и закупени са конструкциите за изложбата. Предстои през следващата
година изработването на илюстративния материал към нея.

ІІІ. ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Мониторинг върху популациите на защитените и застрашените растителни и
животински видове.
Организиран и проведен мониторинг върху популациите на защитени и застрашени
растителни видове – Trollius europaeus и Lilium jankae. Започнат е мониторинг върху
състоянието на видове, свързани с Боснешки карстов район - Ophrys cornuta, Fritillaria
orientalis, Adonis vernalis, Anemone nemorosa, Hyssopus officinalis. Потвърждаване и
инвентаризиране на находището на Primula deorum в подножието на Черни връх на
Витоша. Заложени са пробни площи за мониторинг в различни типове горски хабитати.
Данни за благороден елен, сърна, дива свиня и мечка бяха събиране по маршрутен метод и
обработвани с програмата Distance. За мечка бяха залагани и площадки за събиране на
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проби за ДНК анализ, метод с помощта на които може да се определи най-точно
числеността и половата структура на мечките. ДНК пробите престои да бъдат обработени.
Актуализирана бе картата на разпространението на мечката в ПП Витоша.
Беше проведен мониторинг на къщичките поставени за гнездене на пернатонога
кукумявка. Беше установено гнездене на пернатонога кукумявка в една от поставените
къщички.

2. Проучване на състоянието на Bauxmania viridis в ПП Витоша и въвеждане на
мониторингова програма за вида съгласно НСМБР.
Стартиран е проект за проучване

включен в Приложение ІІ на Директива

състоянието

и

92/34 на ЕЕС и ще бъде обект на

консервационно значими видове мъхове

изследване в Националната система за

на територията на парка, който се

мониторинг

реализира със съдействието на ст. н. с. II

разнообразие.

на

на

редки

на

биологичното

ст. д-р Анна Ганева от Института по
ботаника

на

БАН.

До

момента

са

потвърдени находищата на Buxbaumia
viridis (DC.) Moug. et Nestl, Lescuraea
saxicola (Schimp.) Molendo, Kiaeria blyttii
(Bruch & Schimp.) Broth и Grimmia
montana Bruch & Schimp.
присъстват

в

Червения

Всички

списък

на

бриофитите в България, а първият е
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3. Провеждане на мониторинг на короядното петно в района на Офелиите.
Започна провеждане на мониторинг във ветровални петна в района на Офелиите.
Проучен е флористичния състав в някои петна и в здрава смърчова гора в м. Офелиите на
Витоша. Изготвен е доклад във връзка с борбата срещу корояда-типограф (Ips typographus
L.) и възстановяването на засегнатите смърчови гори в ПП Витоша.

4. Извършване на ботаническа характеристика на имоти, предложени за изключване
от територията на Природен парк Витоша
Бе извършен оглед на предстоящите за изключване имоти от територията на парка
за наличието на важни растителни, животински видове и природни местообитания.
Подготвен списък с установените при теренната проверка ценни местообитания по имоти.
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5. Проучване на територията на Верила, като естествен биокоридор за Витоша и
попълване на формуляра за НАТУРА 2000
Бяха извършени теренни проучвания, които доказаха трайно присъствие на мечка
на Верила. Попълнен бе стандартния формуляр за Натура 2000 на Европейския съюз.
Попълненият формуляр, заедно с картен материал, бе внесен в Министерството на
околната среда и водите.

6. Разработване на информационна система на кадастрална основа на ПП Витоша.
Бяха приети КВС с отразените промени за землищата Мърчаево, Владая, Княжево,
Бояна,

Драгалевци

и

Симеоново-ОС”ЗГ”Овча

купел,

землището

на

Ярлово-

ОС”ЗГ”Самоков, землището на Горна Диканя-ОС”ЗГ”Радомир и землището на БистрицаОС”ЗГ”Панчарево. За землището на Железница се очаква свикване на приемателна
комисия.
7. Развитие на ГИС на ПП Витоша - актуализация и допълване с нови данни.
• Актуализиране на базата данни за собствеността с цифрови модели на Мърчаево,
Владая, Княжево, Бояна, Драгалевци,Симеоново,Бистрица, Ярлово и Горна Диканя с
отразена границата на парка и ограниченията в имотите.
• Отразяване на І пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците
стопанисвани от „Софийска вода” АД на територията на Витоша в ГИС.
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• Трансформиране на част от ГИС базата данни на ДПП Витоша от координатна
система 70-та година в координатна система WGS 84 UTM 35N и предоставяне на
информацията във връзка с проекта БУЛГАНАТ.
• Заснемане на GPS координати в района на х. „Алеко”, велоалея под въжена линия
Алеко-Симеоново, х. „Селимица” и заслон „Кало”.
8. Развитие на информационната функция на ГИС – издания на карти
За землищата на Бистрица и Железница бяха изработени подробни карти с имотите
и границата на парка. Изработена и отпечатана е окончателна карта на разпространението
на природните местообитания, съгласно Приложение І на Закона за биологичното
разнообразие. Изработване на тематични карти: на ски пистите, на лавиноопасните места,
на горите с висока консервационна стойност, картен материал за Лесозащитна станция във
връзка с короядните петна, на природните местообитания по Палеарктичната
класификация. Изготвяне на картен материал и баланс на територията на Княжевска
борова гора във връзка с предложението за разширяване границите на ПП Витоша.

9. Проучване разпространението и състоянието на вековни дървета на Витоша.
Извършена и инвентаризация на
разпространението на част от вековните
дървета на територията на ПП Витоша.
Снети

са

координати

и

предстои

поставянето им в ГИС базата данни на
дирекцията.
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ІV.

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА

ПОДДЪРЖАНЕ

НА

РАЗНООБРАЗИЕТО

НА

ЕКОСИСТЕМИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
1. Възстановяване на находището на алпийски повет (Clematis alpina) в ПП Витоша.
Събрани бяха резници от алпийски повет от находището на р. Яденица и се внесоха
за размножаване в разсадника на фирма Хоум гарден. Резултатите от прихващането ще се
установят следващата година.

2. Продължаване на дейностите по проект за подпомагане на клековата популация
на Витоша.
Събрани са семена от естествени индивиди от Pinus mugo на Витоша, предстои
тяхното засяване през пролетта на следващата година.

27

3. Проучване и подпомагане на находището на мушмуловидната скоруша на
територията на ПП Витоша
Дейности за подпомагане популацията на мушмуловидната скоруша (Sorbus
chamaemespilus) на Витоша. Направена е морфологична характеристика на вида, описани
са основните му екологични изисквания. Извършена е хорологична справка, както и
литературна справка по отношение на размножаването му. В резултат на теренни
проучвания през вегетационния сезон на 2006 година са установени само 2 индивида на
територията на ПП Витоша. Във връзка с това търсенето на мушмуловидната скоруша ще
продължи и в други райони на планината, съобразено с екологичните предпочитания на
храста. Намерените индивиди ще бъдат обект на мониторинг, ще бъде събран и обработен
репродуктивен материал с цел разширяване на находището.

4. Реинтродукция на балканската дива коза в ПП Витоша.
Приоритетен вид за ПП Витоша. Балканската дива коза е включена в Приложение 2
на Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43), която
изисква строга защита на вида и обявяването на територии със специален режим на
защита. Видът е включен в Червената книга на България в категорията “застрашен”.
С цел опазване генетичния фонд на вида и възстановяване на балканската дива коза в
Природен парк Витоша през 2002 година бе иницииран проект за създаване на
размножително стадо. Индивидите ще са от различни находища което ще осигури,
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желаното генетическо разнообразие и опазване на генетичния фонд на подвида,
възстановяване на дивата коза на Витоша, както и подпомагане на други застрашени
находища на дивата коза в България.
Кратко описание на дейностите по проект “Възстановяване на балканската дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica) в Природен парк Витоша:
• Събиране на информация за улов и реинтродукция на кози в Европа и контакти в
организации, които имат такъв опит;
• През 2006 бяха уловени и транспортирани в ПП Витоша общо 5 диви кози от ДДС
“Извора” и ДЛ “Смолян” и ДЛ Мугла. За да бъдат уловени тези животни екипа на
проекта (заедно с партньорите от СДП Балкани) беше на терен общо 112 дни;

• Организирана бе непрекъсната охрана на аклиматизациоонното заграждение за диви
кози, както и редовни проверки на заграждението и наблюдение на дивите кози в него;
• Установено бе раждането на пет ярета от до месец декември оцеляха четири и са в
добро здравословно състояние и се развиват добре;
• Подготовка на улов на живи диви кози през сезона 2006 -2007 г.;
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V. КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
През 2006 година бяха извършени следните текущи проверки на горския фонд на
територията на ПП Витоша: ТЦ Златни мостове – 14 пъти, ТЦ Алеко – 12 пъти,
местността Белите брези – 10 пъти, местността Офелиите – 9 пъти, с. Бистрица – 8 пъти, с.
Железница – 7 пъти, с. Боснек – 6 пъти, с. Кладница – 5 пъти, кв. Бояна и кв. Владая – 4
пъти, кв. Мърчаево, с. Рударци, с. Ярлово, с. Чуйпетлово, кв. Симеоново, х. Бор, х.
Боерица, х. Иглика, х. Селимица – 3 пъти,

х. Кумата,

х. Елица,

х. Звездица,

х.

Острица – 2 пъти, м. Шумако, п. Матница, м. Копитото, в.з. Ярема, м. Куртова река – 1
път.

Извършвани са извънредни проверки по сигнал съвместно с представители на ДЛ
София и РИОСВ София. Съставени са констативни протоколи за уста вените нарушения
на ПУ и ЗГ.
Провеждане на комплексни проверки на територията на целия парк през почивните
дни в периода м. Юни – м. Октомври 2006 год. с участие на различни експерти от
парковата дирекция.
Извършва се системна сезонна проверка на ползвателите на ски писти в района на
ТЦ Алеко и на ТЦ Златни мостове.
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