ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Дейности по бюджета на парка в частта „Връзки с обществеността“
Периодични публикации, семинари, работни групи, обучения, други
Описание:
 Участие в работна среща с ръководството на ИАГ и ръководствата на
природните паркове;
 Участие в работна среща в с. Коларово, ДПП „Беласица“ на ръководствата
на институции към МЗХ и ИАГ за осъществяване на съвместни дейности –
14.06.2016 г.;
 Подготовка, организиране и провеждане на заседание на Консултативния
съвет на ПП „Витоша“;
 Участие в семинар и обучение съвместно с експерти от ИАГ, РДГ, ГП –
експерти охрана, АИТ, юристи – учебна база Юндола;
 Участие в работна среща в гр. Пловдив за обсъждане на НСРГСРБ –
20.09.2016 г.;
 Участие в семинар-обучение на счетоводители от системата на ИАГ – 3 бр.
във Велико Търново, Банкя, Габрово;
 Участие в инструктаж по лесозащита и посещение на обекти в гр. Етрополе;
 Провеждане на срещи с общинска администрация-София, Самоков и
Перник относно реализиране на съвместни проекти;
 Среща-разговор с директора на СДВР за съвместни дейности на територията
на ПП, засилване на охраната във вечерните и нощните часове, в почивните
дни, периодични съвместни проверки;
 Участие в 2 заседания на СОС и главния архитект на СО за проблемите на
Витоша – транспортна достъпност, ПУ и др.;
 Участие в работна среща по приемане на задание за изготвяне на ГСП на
ТП „ДЛС Витошко – Студена”;
 Работни срещи с ЮЗДП за оформяне и сключване на споразумение и
план-програма за съвместна дейност, подписване на споразумение;
 Среща-разговор с представител на БАН, специалист иновативни технологии
за решаване проблема с ел. захранването на Музея на мечката;
 Среща с представител на Афордабъл модулар констръкшън за проверка на
мълниезащитата на екостационара и предприемане на действия;
 Работна среща в с. Ярлово с кмета на селото и кмета на гр. Самоков за
набелязване на дейности в прилежащите на селото територии от ПП;
 Комуникация с ДЛС „Витошко-Студена“ за координиране на дейността по
охрана на адаптационното ограждение за диви кози при п. „Матница“;
 Участие в обществено обсъждане на ПУ на Басейнова дирекция,
Западнобеломорски район, гр. Перник и изказване на становище –
19.02.2016;
 Участие в среща на заинтересовани страни в рамките на обществени
консултации по Проект на ПУ на риска от наводнения в Дунавски район
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за басейново управление 2016-2021 - среща в ИАОС;
Комуникация с ловен отдел на ИАГ за създаване на профил за преглед на
таксацията на територията на ДЛС „Витошко-Студена“;
Участие в традиционната кръгла маса, организирана от ЛЗС-София, по
случай Седмицата на гората;
Работни срещи с представители от горската колегия на Сърбия и ЛЗС
София;
Участие в конференция с международно участие във връзка с развитието на
велотуризма;
Участие в национална среща на партньорите, с която стартира официално
инициативата „Да изчистим България заедно“– 11.05.16 в двора на
Университетската ботаническа градина в София;
Работна среща с експерти от Столична библиотека. Съвместно посещение
на потенциални места на Витоша за поставяне на мобилни библиотеки;
Работа върху Проекто-плана на ДПП „Витоша“ за периода 2014 – 2020 г. в
частта му „Екологично образование и връзки с обществеността“.
Структуриране по дати и тематика на наличната информация по отношение на
събития, провеждани на територията на ПП „Витоша“;
Запознаване с ЕК и Хоризонт 2020 и изработване на профил в платформата за
Хоризонт 2020 и Интеррег;
Разписване на проект Happy forest happy people;
Подготовка и провеждане на семинар в Детския екостационар „Бели брези“ с
учени от Европа в рамките на конференция по проект „ENHANCING THE
RESILIENCE CAPACITY OF SENSITIVE MOUNTAIN FOREST
ECOSYSTEMS UNDER ENVIRONMENTAL CHANGE (SENSFOR) – COST
ACTION ES1203” по програма COST на ЕС. Семинарът се проведе съвместно
с Институт по Биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и
Институт за гората – БАН. Изготвяне на презентация за срещата;
Провеждане на семинар в Детския екостационар „Бели брези“ с
чуждестранни участници от Испания, Франция, Белгия, Ирландия и България
по проект ECVET по програма Еразъм+ К2 на МЗХ. Подготвяне и
изнасяне на на презентация за Природните паркове в България на френски
език;
Подготовка и провеждане на двудневен семинар с представителите на
дирекциите на националните и природните паркове за обмяна на опит /на
територията на ПП „Витоша“/. Подготвяне и изнасяне на презентация за
дейността в частта „Връзки с обществеността“ на ДПП „Витоша“, както
и презентация за дейността на НПИЦ и витошките музеи;
Подпомагане на Националния ученически екопарламент за провеждане на
Национална среща-семинар в Детския екостационар „Бели брези“.
Подготвяне и изнасяне на презентация пред участниците за възможностите за
обучение на Витоша;
Работни срещи с представители на Областен информационен център във
връзка с предстоящото провеждане на годишната работна среща с
представители на различни институции, собственици и ползватели на
територии и сгради в парка;
Работна среща с представител на МЗХ във връзка с предстоящо посещение
на група чуждестранни туристи на 19.02.2016 г. в Детския екостационар
„Бели брези“. Подготвяне и изнасяне на презентация за парка на френски
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език;
Подготовка и провеждане на традиционна годишна работна среща на ДПП
„Витоша“ с представители на различни институции и заинтересовани
страни: Столичен инспекторат, собственици и ползватели на обекти на
територията на ПП „Витоша“, представители на РДГ, на ЮЗДП, ски училища,
Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, ПСС,
ръководството на екипа разработил АПУ на ПП „Витоша“ и експерти от
Областен информационен център София-град и София-област;
Работна среща във връзка с подготовката на домакинството на ДПП
„Витоша“ на Изложението „Природа, лов риболов“ в гр. Пловдив:
контакти с
Дирекциите на природните паркове за предоставяне на
информационни материали, оказване на съдействие на д-ция „Ловно
стопанство“ при оформяна на щанда на ИАГ на изложението;
Провеждане на работни срещи с представители на РДГ София и ИАГ във
връзка с провеждането на „Празник в гората“ на територията на ПП
„Витоша“ - част от програмата за Седмицата на гората’2016, уточнаване на
ангажиментите на институциите, сценария, списъка на поканените,
атракциите и забавленията за децата и т.н;
Работни срещи във връзка с провеждането на официална церемония за
осиновяване на обекти на територията на ПП „Витоша“ в рамките на
Седмицата на гората-2016 – с изпълнители, с автори на изложби и др;
Работна среща с ръководството на ДПП „Витоша“ и колеги във връзка с
предстоящ семинар с участието на дирекциите на националните и
природните паркове;
Работни срещи с ръководството на ДПП „Витоша“ и контакти с
представители на МОСВ по повод предстоящо посещение на
представител на ООН в ПП „Витоша“, като част от цялостна програма на
МОСВ по Програмата на ООН за околна среда;
Провеждане на среща на ръководството и експерти от ДПП „Витоша“ с
представител на ООН. Подготвяне и изнасяне на презентации за Парка.
Провеждане на еднодневен поход на териториата на ПП „Витоша“ – обход на
знакови места;
Работна среща с ръководството на парка и експерти във връзка с
предстоящото почистване на Витоша през м. април /инициативата на БТВ/,
подготвяне на Отговор на писмо на ИАГ с информация за районите на
почистване, необходимите материали и гориво, потенциален брой доброволци
и т.н;
Организиране и провеждане на работни срещи с ръководството на
училището за деца с увреден слух в София, с ръководството на театър
Мим-Арт, с централния офис на SOS – Детски селища България, с БДЗП,
144-то СОУ „Народни будители“, Двореца на децата и др. във връзка с
организиране и провеждане на празника по случай Деня на детето в Детския
екостационар „Бели брези“;
Работна среща с осиновителите на алеята м. Копитото – кв. Бояна за
изготвяне на материал в сп. „Гора“ за „осиновените“ обекти на Витоша;
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 Работна среща с представители на Кока Кола, ЮЗДП, ДГС София и ДПП
„Витоша“ във връзка с организиране на инициативата „Моят зелен град“ на
17 септември и свързаните с това дейности по залесяване в м. Офелиите;
 Работна среща на ДПП „Витоша“ с ОП „Туристическо обслужване“ към
СО и „Мачирски спорт“ ООД във връзка с възможностите за
сътрудничество в интерес на българските и чуждестранните туристи,
желаещи да посетят ПП „Витоша“;
 Провеждане на среща със студенти от БФ на СУ на стаж в ДПП
„Витоша“. Представяне на цялостната дейност на ДПП „Витоша“ и в
частност работата в направлението „Връзки с обществеността“;
 Работна среща с представители на Асоциацията на европейските ровъри
в България. Обсъждане на първото обучение по скаутски умения на
Витоша. Разпределяне на задачите. Изготвяне на ПРОГРАМА;
 Работна среща с управителя на Асоциацията на европейските ровъри в
България. Подготовка за провеждането на второто за годината обучение за
оцеляване в планината – изготвяне на програма, презентации, контакти с
училища и др. Провеждане на 5-дневното обучение;
 Провеждане на две 5-дневни Обучения за оцеляване в планината на деца
от столични училища, организирани от ДПП „Витоша“ съвместно с
Асоциацията на европейските ровъри в България, Планинската спасителна
служба и БТС с участието на студентите от Португалия, Испания и Словакия;
 Провеждане на работна срещи с художничката Кремена Кантарджиева
във връзка с аранжирането на нейна изложба по случай рождения ден на
парка, както и за участието ѝ в жури за оценка на детските рисунки – част от
изложба по същия повод;
 Провеждане на работни срещи с преподавателки в столични училища за
предоставяне на детски рисунки за аранжиране на изложба на тема
„Витоша“;
 Посещение на ПП „Персина“ за обмяна на опит;
 Провеждане на две обучения на студенти от трети курс от факултета по
Екология и ландшафтна архитектура на Лесотехническия университет,
които посетиха ДПП „Витоша“ и се запознаха със защитената територия и с
работата на парковата администрация;
 Участие в празника на 46-то ОДЗ „Жива вода“ в кв. Симеоново по случай
откриването на две нови детски площадки;
 Участие в представянето на новата книга „Фаунистичното разнообразие
на ПП „Врачански Балкан“ в Националния природонаучен музей при БАН;
 Участие в 20-ия традиционен туристически празник за ученици от
столичните училища на Витоша, организиран от СО, БТС и със съдействието
на ПСС и ДПП „Витоша“;
 Посещение на основното училище в с. Железница по повод обучението по
пожарна безопасност на децата, организирано от ръководството на училището
и 07-мо РСПБЗН;
 Участие в официалното откриване на обновения с нови информационни
табла и пейки „витошки тип“ маршрут от с. Мърчаево до м. Церова поляна;
 Участие в инициативата „Да изчистим България заедно“;
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 Участие в празника, организиран по случай 90-годишнината на Читалище
„Трудолюбие – 1926 г.“, с. Боснек;
 Участие в официалното откриване на новата учебната година в 191-во ОУ
„Отец Паисий“ в с. Железница;
 Журиране на най-добрите рисунки, участвали в изложбата за рождения ден
на ПП „Витоша“;
 Аранжиране на изложбата от детски рисунки на тема „Витоша“ за
рождения ден на Парка;
 Посещение на ученици от двете столични училища: 112 ОУ „Стоян
Заимов“ и 17 СУ „Дамян Груев“ в офиса на ДПП „Витоша“ по повод
организираната изложба за 82-ия рожден ден на Парка. Връчване на награди на
децата с отличени рисунки;
 Участие в празник по случай 130-годишнината на народния лечител Петър
Димков по покана на Националния комитет на името на лечителя, провел се
под патронажа на проф. Огнян Герджиков;
 Контакти и изпращане на право на отговор на Нова телевизия по повод
излъчен на 30.12.2015 г. в „Здравей, България“ и новините в 19.00 ч.
репортаж за увреждане на паркова инфраструктура в м. Златните мостове;
 Контакти с репортерка от БНТ 2 за предстоящо интервю за хижите на
Витоша – собственост, достъп с автомобил, кои функционират и т.н;
 Прессъобщение за проведените през май доброволчески акции на
територията на Парка;
 Прессъобщение за предстоящото честване на Деня на детето в Детския
екостационар „Бели брези“ на Витоша;
 Прессъобщение за предстояща доброволческа акция на Тисовата алея в м.
Дендрариума;
 Прессъобщения за предстоящите Обучения за оцеляване в планината;
 Заснемане на репортаж за Обучението за оцеляване в планината от БНТ 1 и
излъчване на 13.07.2016 г. в „Денят започва“;
 Излъчване на репортаж за края на Обучението за оцеляване в планината и
проведения поход в новините по БНТ2;
 Координиране на информацията за проведена през август проверка от ДПП
„Витоша“, РДГ София и кметство Железница за разрушена паркова
инфраструктура в землището на с. Железница във връзка с излъчването на
материал по случая по Радио София (на 10.08.);
 Подготвяне на информация за БТВ във връзка с поставените пощенски
кутии за мнения на туристите по пътеката м. Златни мостове – м. Игликина
поляна;
 Работна среща с БТС и Столична библиотека във връзка с организиране на
събитие за популяризиране на поставените в Парка библиотеки.
Координиране на дейностите и ангажиментите;
 Заснемане на репортаж на БТВ с директора на парка за поставените пощенски
кутии по алеята Златни мостове – Игликина поляна, както и за библиотеките в
планината;
 Изготвяне на обширен материал за ПП „Витоша“, подбор на качествени
снимки за включване в сайта www.bestbgtrips.com;
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 Прессъобщение за предстоящото провеждане на инициативата „Моят зелен
град“ 2016 през м. септември;
 Изготвяне на отговор на поставени от БНТ2 въпроси за възможностите за
спортуване около столицата през почивните месеци във връзка са подготвяне
на публицистичното предаване „Местно време“;
 Изпращане на информация в „Софийски вестник“ (публикувана на 29.09.) за
проведена през м. септември доброволческа акция;
 Опровержение до БТВ във връзка с излъчен на 3-ти декември материал за
безпрепятствено влизане в Духлата;
 Подготвяне и изпращане на писмо до БТВ във връзка с нерегламентирано
поставена табела на Живата вода (от организаторите на предаването
„Фермата“);
 Прессъобщение за честването на Международния ден на доброволеца;
 Оказване на съдействие на БНТ за заснемането на 15-минутен коледен филм
за хора с увреден слух в Детския екостационар „Бели брези“. Филмът беше
излъчен в средата на м. декември по БНТ и копие от него беше предоставен в
ДПП „Витоша“ за ползване;
Отбелязване на традиционни чествания, забележителни годишнини, юбилеи
Описание:
 Участие в 16-ия традиционен поход „По стъпките на Чолака“, организиран
от ТД „Погледец – Бистрица“ от Драгалевския манастир до м. Плажа в
Бистрица;
 Участие в традиционното изкачване на Черни връх, състояло се на 28-ми
август;
 Участие в инициативата „Моят зелен град“ в м. Офелиите;
 Честване на 82-годишнината на Природен парк „Витоша“ с откриване на 2
изложби – на детски рисунки и на художничката Кремена Кантарджиева, с
представяне на творчеството на Юлия Вапцарова и Петър Чухов, с
представители от ИАГ, Столичната библиотека, РДГ София, Националния
ученически екопарламент, сп. „Гора“, много колеги и гости;
 Честване на Международния ден на доброволеца;
 Поздравителен адрес до ЛТУ по случай избора на нов ректор;
 Поздравителен адрес до ДПП „Шуменско плато“ по случай 36-ия рожден ден
на парка;
 Поздравителен адрес до проф. д-р Никола Колев за 90-годишния му юбилей;
 Поздравителен адрес и участие в честването на Посетителски център
„Витоша“, Драгалевци по случай 18-годишнината от създаването му;
 Поздравителен адрес за НГИК „Петър Димков“ по случай празника
ЕНЬОВДЕН и провеждането на 11-тото поред официално честване;
 Поздравителен адрес до Кмета на с. Мърчаево по повод обновения маршрут от
селото до м. Церова поляна;
 Поздравителен адрес до Район „Витоша“ – СО за успешно начало на 20-ия
Международния фолклорен фестивал „Витоша-2016“;
 Поздравителни адреси до поетите Илиана Илиева, Петър Чухов и Анжела
Димчева – лауреати на Националния конкурс за поезия “В полите на
Витоша”, организиран от Столична община;
 Поздравителен адрес за 90-годишнината на Читалище „Трудолюбие – 1926
г.“, с. Боснек;
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 Поздравителен адрес за 90-годишнината на инж. Таслаков, директор на ПП
„Витоша“ в периода 1980 – 1989 г;
 Поздравителен адрес до ръководството на 191-во ОУ „Отец Паисий“ в с.
Железница по случай началото на учебната година;
 Поздравителен адрес до район Красно село - СО по случай празника на
района и 110-годишнината от кръщаването на Красно село от Патриарха на
българската литература Иван Вазов;
 Поздравителен адрес до Националния ученически екопарламент (НУЕП) по
повод 15-годишнината на организацията;
 Поздравителни адреси до Ветераните от горското стопанство,
дървообработващата и мебелната промишленост, празнуващи юбилейни
годишнини през 2016-та година;
 Поздравителен адрес по случай 130 години от рождението на народния
лечител Петър Димков;
 Поздравителен адрес по случай 25-годишнината на НП „Централен Балкан“
и подарък /картина от Витоша/.
Издаване на информационни и рекламни материали за ПП „Витоша“
Описание:
 Списание „Природен парк „Витоша“ на български език;
 Туристическа карта на ПП „Витоша“ на български език;
 Дипляна «Природен парк „Витоша“ (на бълг. език);
 Дипляна «Природен парк „Витоша“ (на англ. език);
 Плакат за витошкото лале;
 Дипляна за гъбите в ПП „Витоша“;
 Дипляна за лечебните растения в ПП „Витоша“;
 Хартиени торби с фирмено лого на ПП „Витоша“;
 Памучни шалчета с щампи и фирмено лого;
 4 вида флаери:
o за Детския екостационар „Бели брези“ на български;
o за Детския екостационар „Бели брези“ на английски език;
o за развитието на туризма в ПП „Витоша“;
o за възможностите за колоездене на територията на Парка с карта на
изградените колоездачни маршрути;
 Календарчета тип „пирамидки“ за 2017 г. – три вида;
 Общ широкоформатен календар за 2017 г. на Природните паркове в
България;
 Табла за кариери, лавиноопасни места, разработване на табла за Алекови
водопади, дизайн на табла за мечки;
 Табелки за библиотеки в планината;
Участие в изложения, тематични изложби, публикуване на тематични
реклами в различни издания за популяризиране на Парка и др.
Описание:
 Домакинство на ДПП „Витоша“ на щанда на природните паркове и участие в
Изложението „Природа, лов риболов“ в гр. Пловдив;
 Аранжиране на фотоизложба на алпиниста Борис Туечки в Детския
екостационар „Бели брези“ в рамките на Седмицата на гората-2016;
 Аранжиране на изложба– акварел на тема „Витоша“ на Андрей Михайлов
в Детския екостационар „Бели брези“ в рамките на Седмицата на гората-2016;
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 Подготвяне на рекламна страница за Детския екостационар и музеите в
детско списание, издавано от редакцията на сп. „Здраве от природата“;
 Изложба от детски рисунки (от две столични училища) за ПП „Витоша“ за 82годишнината на Парка;
 Изложба на художничката Кремена Кантарджиева за 82-годишнината на
Парка;
 Подготвяне на рекламна страница за ПП „Витоша“ в Пътеводител
„България“ на англ. език;
 Участие във Фестивала на зелениката в с. Българи, организиран от ДПП
„Странджа“;
 Посещение на ПП „Персина” с цел обмяна на опит;
 Участие в честване на 25-годишен юбилей на НП „Централен Балкан“;
 Участие на експерти от ДПП „Витоша“ в празника за Еньовден в ПП
„Шуменско плато“;
 Съгласуване и оказване на съдействие на близки и колеги за поставяне на
паметна плоча на територията на ПП „Витоша“ на тримата загинали при
катастрофа в Гърция херпетолози;
Актуализация на информацията в сайта на парка www.park-vitosha.org
в раздел „Новини“ , „Консултативен съвет на ПП „Витоша“, „Обяви“,
„Галерия“ и други раздели
Описание: Въвеждане на над 140 новини, част от които са описани по-долу:
 Отменено изкачване на Черни връх (предвидено за 16.01.2016), поради лошо
време;
 Проведената среща в Детския екостационар „Бели брези“ с учени от Европа в
рамките на конференция по проект „ENHANCING THE RESILIENCE
CAPACITY OF SENSITIVE MOUNTAIN FOREST ECOSYSTEMS UNDER
ENVIRONMENTAL CHANGE (SENSFOR) – COST ACTION ES1203”,
проведена съвместно с Института по Биоразнообразие и екосистемни
изследвания и Института за гората – БАН;
 Проведен на 13.02.2016 г. поход „По стъпките на Чолака“;
 Проведеното на 15.02.2016 г. състезание по ски алпийски дисциплини на
столичните училища на писта Витошко лале – инициатива на Столична
община;
 Проведената среща в Детския екостационар „Бели брези“ с чуждестранни
участници по проект ECVET по програма Еразъм+ К2 на МЗХ;
 Официална церемония за осиновяване на обекти;
 Откриване на две изложби (на Борис Туечки и Андрей Михайлов), посветени
на Седмицата на гората’2016;
 Обявяване на резултатите от конкурса за детска рисунка, организиран по
случай Седмицата на гората’2016;
 Представяне на Изложението „Природа, лов риболов“ в гр. Пловдив;
 Проведен на 09.04.2016 г. „Празник в гората“;
 Предстояща изложба на цветя в Ботаническата градина при БАН;
 Посещение на Sebastian Schmidt на Витоша – визитата беше част от цялостна
програма на МОСВ по Програмата на ООН за околна среда;
 Състоял се двудневен семинар за обмяна на опит с дирекциите на
националните и природните паркове;
 Празника на 46-то ОДЗ „Жива вода“ в кв. Симеоново по случай
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откриването на две нови детски площадки;
90-годишния юбилей на проф. д-р Никола Колев;
Официалния старт на кампанията „Да изчистим България заедно“, състоял
се на 11.05.2016 г. в Ботаническата градина;
Проведения 20-и традиционен туристически празник за ученици от
столичните училища на Витоша, организиран от СО, БТС и със съдействието
на ПСС и ДПП „Витоша“;
Проведена среща със студенти от Словакия, Испания и Франция,
посетили България и ПП „Витоша“ по различни програми;
Обновения с нови информационни табла и пейки „витошки тип“ маршрут от
с. Мърчаево до м. Церова поляна;
Инициативата „Да изчистим България заедно“, за почистените райони в ПП
„Витоша“ и за количеството на събраните отпадъци;
Възстановени 2 моста по маршрута с. Владая – м. Златни мостове;
Проведено през юли прочистване от паднали дървета на Витоша;
Началото на първото 5-дневно Обучение за оцеляване в планината на
деца от столични училища, организирано от ДПП „Витоша“ съвместно с
Асоциацията на европейските ровъри в България, Планинската спасителна
служба с участието на студентите от Португалия, Испания и Словакия;
Приключилото първо 5-дневно Обучение за оцеляване в планината на
деца от столични училища, със снимки и информация за участниците и
постигнатите резултати;
Проведена през м. юли доброволческа акция;
Предстоящото провеждане на 20-ия международен фолклорен фестивал
„Витоша – 2016“;
Престоя на три улулици в адаптационната волиера на Витоша;
Проведена през август от Модо България едномесечна арт ваканция в
Детския екостационар „Бели брези“;
Традиционното изкачване на Черни връх на 28-ми август;
90-годишнината на Читалище „Трудолюбие – 1926 г.“, с. Боснек;
По случай 90-годишнината на инж. Таслаков, директор на ПП Витоша в
периода 1980 – 1989 г;
Инициативата „Моят зелен град“ на 10.09. в м. Офелиите;
Поставената в началото на септември т.г. паметна плоча на тримата
загинали при катастрофа в Гърция херпетолози;
Състоялата се среща на Европейската Асамблея на Студентите по
Архитектура /ЕАСА/ България и идеите за промяна в екстериора и
стопанисването на хижа „Боерица“;
Началото на новата учебна година;
Официалното откриване на учебната година в 191-во ОУ „Отец Паисий“ в с.
Железница;
Деня на София – 17.09.;
По случай 22-ри септември;
Предстоящо второ обучение за оцеляване в планината;
Проведеното 5-дневно обучение за оцеляване в планината;
Обявяване на конкурс за главен горски инспектор в ДПП „Витоша“;
Проведената през м. октомври доброволческа акция от Йога асоциацията за
почистване на алеята кв. Княжево – м. Бялата вода;
Посещението на ПП „Персина“ от екперти на ДПП „Витоша“ за обмяна на
опит;
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 Проведената среща на представители на ДПП „Витоша“ с Председателя на
УС на НУЕП по случай 15-годишнината на ученическата организация;
 Честването на 82-ия рожден ден на ПП „Витоша“;
 Посещението на ученици от двете столични училища: 112 ОУ „Стоян
Заимов“ и 17 СУ „Дамян Груев“ в офиса на ДПП „Витоша“ по повод
организираната изложба за 82-ия рожден ден на Парка и наградените рисунки;
 Изграждането на нов дървен мост в местността Пазарището от доброволци;
 Предстоящо заседание на Консултативния съвет на ПП “Витоша”;
 Библиотеките в планината ще заработят отново през пролетта на 2017;
 Продължаване на дейностите по възстановяване на витошко торфище;
 Покана за официална церемония по случай Международния ден на
доброволеца;
 Поставянето на ново информационно табло в с. Ковачевци с информация за
ПП „Витоша;
 Работна среща в базата на БЧК в с. Лозен за зимното поддържане на
пътищата на територията на Столична община;
 Посещенията в две поредни седмици на студенти от ЛТУ в ДПП „Витоша“ за
запознаване със защитената територия и с работата на парковата
администрация;
 Честването на Международния ден на доброволеца в ДПП „Витоша“;
 Среща на ДПП „Витоша“ с ветераните от горското стопанство,
дървообработващата и мебелната промишленост;
 130 години от рождението на народния лечител Петър Димков;
 Поздравления за Коледа и Нова година;
Обособяване на нови модули: „Не прави така“, „За посетителите“ „Библиотеки в планината“ в сайта на ПП „Витоша“ с карта на разположението,
снимка, описания и GPS-координати на 5-те библиотеки;
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ДЕЙНОСТТА В СНИМКИ:

Среща на ДПП „Витоша“ с учени от Европа в рамките на конференция по
проект „ENHANCING THE RESILIENCE CAPACITY OF SENSITIVE MOUNTAIN
FOREST ECOSYSTEMS UNDER ENVIRONMENTAL CHANGE (SENSFOR) –
COST ACTION ES1203” по програма COST на ЕС:



Участие в 16-ия поход „По стъпките на Чолака“ от Драгалевския манастир
до м. Плажа в с. Бистрица:


Представяне на българските природни паркове и ПП „Витоша“ пред
представители на Испания, Белгия, Франция и Ирландия в рамките на проект на
МЗХ:
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Среща с представители на горска колегия от Сърбия и ЛЗС София:


Посещение на ДПП „Шуменско плато“ по случай 36-ия рожден ден на
парка и участие в честването – 05.06.2016 г.:


Провеждане на традиционна годишна работна среща на ДПП „Витоша“ с
представители на различни институции и заинтересовани страни:


Участие в обществено обсъждане на ПУ на Басейнова дирекция,
Заподнобеломорски район, гр. Перник и изказване на становище – 19.02.2016 г.:
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Проверка на терен и присъствие на 15-то градско първенство по ски
дисциплини:



Витоша прие екстремнaта фрийрайд надпревара X Lines 2016 – 24.03:


Участие в информационен ден по Програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020:


Участие в откриваща конференция по проект на ИАОС „Подобряване на
Информационната система към НСМБР в България” (IBBIS)” в София. Участие в
работно посещение на експерти от Норвежки институт за изследване на природата
на Витоша – посещение на Детски екостационар и реализиране на кръгов
маршрут на територията на парка с беседа за флората и фауната – 14.04.2016 г.:
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Участие в СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –
2016 ИБЕИ-БАН за представяне на данните от проучване с фотокапани на
територията на ПП „Витоша“ с постер на тема: Златка (Martes martes, L.)
разпространение, предпочитани местообитания и активност в ПП „Витоша”,
България;
Competition among middle-sized carnivores in
NP Vitosha, Bulgaria
Nikola Doykin, Elitsa Popova, Neli Ivanova, Valentin Zlatanov, Diana Zlatanova
Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Nature Park Vitosha
1. INTRODUCTION

2. MATERIAL AND METHODS

Sympatric species with similar trophic and habitat
preferences face the effects of interspecific
competition, especially when resources are limited.
Possible mechanisms for alleviating the resulting
negative effects are analyzed for 4 meso-carnivores.

Camera traps were placed on a predefined grid in the forested areas of NP Vitosha in 2013 and 2014. The
resulting photos and videos were processed through CameraBase 1.6. Data for the red fox (Vulpes vulpes),
wildcat (Felis silvestris), badger (Meles meles), stone marten (Martes foina) and murids (Apodemus sp.) was
analyzed. Habitat preference analysis was performed using Ivlev's electivity index. The overlap coefficient
(Δ1) was used to analyze activity pattern and overlap.

3. RESULTS
3.1. Habitat selection

3.2. Activity patterns overlap

The competition between middle-sized carnivores influences their habitat selection.
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The wildcat and the red fox in Vitosha NP
are mostly registered in forests with high
visibility (more than 10 m., open forests),
whereas the stone marten occurs more
often in forests with middle visibility
(border open-closed forests). The badger
prefer habitats with low visibility (less
than 10 m., closed forests) (Fig.1).

red fox

Figure 1 Forest visibility preferences of the 4 species.

small trees and
shrubs

Table 1 Estimate of overlap coefficients between the activity patterns of the focal species, with
95% bootstrap confidence interval in parentheses. Highest overlap coefficients are bolded.
Apodemus sp.
Vulpes vulpes
Meles meles
Felis silvestris
Martes foina

0.61 (0.46-0.68)
0.81 (0.68-0.92) 0.72 (0.60-0.79)
0.56 (0.36-0.67) 0.75 (0.62-0.85) 0.65 (0.49-0.78)
0.67 (0.48-0.76) 0.80 (0.73-0.78) 0.80 (0.64-0.90) 0.70 (0.56-0.83)
Apodemus sp.
Vulpes vulpes
Meles meles
Felis silvestris Martes foina

Noteworthy is the small peak of murid activity around midday till early afternoon.
Similar peaks at the same period of time are observed for the red fox and wildcat,
despite their predominantly crepuscular and nocturnal activity patterns.

Forest type
coniferous forest

mixed forest

deciduous forest

0,60

0,38

0,40
0,20

Electivity index

The badger in Vitosha NP prefers mixed
and coniferous forests, while the wildcat
and the red fox are more frequently
registered in deciduous forests (Fig. 2). It
is an interesting fact that the stone marten
is a true opportunist and doesn’t show
preference to any type of forest.

All 4 meso-carnivores exhibit relatively high degree of overlapping activity patterns
with the murids (Figure 4). The highest overlap coefficient is between the murids and
the badger (Table 1), but it is unlikely to indicate an adaptive strategy, since only a small
percentage of the badger’s food in Bulgaria consists of small mammals (such as
murids).
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Figure 2 Forest type preferences of the 4 species.
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The red fox is the only species that
prefers higher altitudes in Vitosha NP –
between 1200 to 1400 m.a.s.l., whereas all
of the others mostly select lower altitudes
– between 800 to 1000 m.a.s.l. and show
little preferences towards altitudes
between 1000 and 1200 m.a.s.l. (Fig. 3).

red fox

Figure 3 Altitude preferences of the 4 species.

18:00

0:00

6:00

12:00

Time of day

Figure 4 Estimates of the daily activity patterns of murids and
the 4 meso-carnivores. The vertical dotted lines represent the
times of sunrise and sunset.

This is probably a form of compensation for their decreased activity during the most
active time periods for the murids, around 1 a.m.
The stone marten, due to the direct competition for food and space with the red fox,
is unable to compensate in a similar way and is thus more active during the night.

4. CONCLUSIONS
 The red fox and the wildcat exhibit similar activity patterns and habitat preferences concerning the forest type and visibility. The
differences in their preferences towards the altitude is most likely the mechanism through which they avoid the negative effects of
competition;
 The stone marten is an opportunist, but generally avoids habitat preferred by the larger competitors (red fox and wildcat);
 The badger’s different food preferences allow its coexistence with the other species;
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Осъществяване на домакинство на щанда на природните паркове от ДПП
„Витоша“ на Изложението „Природа, лов, риболов“ в гр. Пловдив:
..


Официална церемония по осиновяване на обекти на територията на парка,
откриване на две изложби и обявяване на резултатите от проведения конкурс за
детско творчество „В гората“:

ОТЧЕТ 2016 ГОДИНА
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Организиране и провеждане на „Празник в гората“ по случай Седмица на
гората-2016:


Посещение на представител на ООН на Витоша като част от цялостната
програма на МОСВ по Програмата на ООН за околна среда:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Работна среща с колеги от националните и природни паркове за обмяна на
опит:


Участие в представянето на новата книга „Фаунистичното разнообразие на
ПП „Врачански Балкан“ в Националния природонаучен музей при БАН – 18.05.:


Участие в национална среща на партньорите, с която стартира официално
инициативата „Да изчистим България заедно“– 11.05. в двора на
Университетската ботаническа градина в София:


Даване на интервю и заснемане на репортаж, свързан с инициативата „Да
изчистим България заедно“ от служители на парка – 25.05.:

ОТЧЕТ 2016 ГОДИНА
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Участие в 13-то издание на Фестивала на Зелениката в с. Българи –
територията на ДПП „Странджа“ – 06 - 08.05.2016 г.:


Участие на експерти от ДПП „Витоша“ в празника за Еньовден в ПП
„Шуменско плато“ – 23-24.06.2016 г.:


Участие в празник за Еньовден, организиран от НГИК „Петър Димков“ и
провеждането на 11-ия поред поход, посветен на 130-годишнината от рождението
на Петър Димков – 26.06.2016 г.:


Участие в работна среща в с. Коларово, ДПП „Беласица“ на ръководствата
на институции към МЗХ и ИАГ – 14.06.2016 г.:


Участие в среща на ДПП „Витоша“ с кметовете на Самоков и Ярлово във
връзка с възможностите за осъществяване на съвместни проекти, свързани с ПП
„Витоша“, обиколка на места на културното наследство – арх. паметници –
параклис и църква:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Среща с Теодор Узунов - представител
на Университета по архитектура и
строителство – Европейска асамблея на
студентите по архитектура (ЕАСА) за
обсъждане на възможностите за подкрепа и
съдействие за тяхна кандидатура за
домакинство на Витоша през 2017 г.

Участие и публикуване на новина в сайта за състоялата се среща на
Европейската Асамблея на Студентите по Архитактура /ЕАСА/ България и идеите
за промяна в екстериора и стопанисване на хижа „Боерица“ – 14.09.2016 г.:


Провеждане на среща с осиновителите на алеята м. Копитото – кв. Бояна и
Кукузелска пътека за изготвяне на материал в сп. „Гора“ за „осиновените“ обекти
на Витоша:


Витоша 100 – представяне на ДПП и раздаване на информационни м-ли на
щанд на парка съвместно със скаути– 18.06.:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Посещение на 46-то ОДЗ „Жива вода“ в кв. Симеоново по случай
откриването на две нови площадки в детската градина:



Експониране на фотоизложба за Витоша във офиса на ДПП „Витоша“:


Участие в церемонията по случай 18-годишнината от създаването на
посетителски център „Витоша“ към МОСВ:


Участие в 20-ия традиционен туристически празник за ученици от
столичните училища на Витоша, организиран от СО, БТС и със съдействието на
ПСС и ДПП „Витоша“:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Посещение на основното училище в с. Железница по повод обучението на
децата по пожарна безопасност, организирано от ръководството на училището и
07 РСПБЗН:



Честване на Деня на детето пред Детския екостационар „Бели брези“:


Провеждане на сесия на Националния ученически екопарламент в Детския
екостационар „Бели брези“. Презентация за възможностите за обучение в парка:


Старт на инициативата на Столична библиотека „Библиотека в
планината“ с поставяне на първата мобилна библиотека пред Детския
екостационар „Бели брези“:

ОТЧЕТ 2016 ГОДИНА

38

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Работна среща в офиса на ДПП „Витоша“ със студенти от Франция,
Испания и Словакия. Представяне на ПП „Витоша“:


Посещение на терен със студентите от Франция, Испания и Словакия.
Представяне на знакови местности от парка:


Обход на обновения маршрут с. Мърчаево – м. Церова поляна с
представители на Столичен инспекторат – СО, Кметство Мърчаево и журналисти:


Провеждане на първото обучение за оцеляване в планината, организирано
от ДПП „Витоша“ със съдействието на Сдружението на европейските ровери в
България и Планинска спасителна служба с участието на студенти от Испания,
Португалия и Словакия:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Среща с представители на Кока Кола, ЮЗДП и ДГС София на терен във
връзка с провеждане на инициативата „Моят зелен град“:


Честване на 121 години от началото на организираното туристическо
движение в България с традиционно изкачване на Черни връх и представяне на
„Билиотеките в планината“ съвместно с БТС и Столична библиотека:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Заснемане на репортаж с БТВ за
инициативата на ДПП „Витоша“
„Осинови обект“ (излъчен на 30.08.2016
в новините от 19 ч.):



Участие в инициативата „Моят зелен град“ в м. Офелиите:


Честване на 90-годишнината на читалище „Трудолюбиеˊ2016“ в село
Боснек по покана на ръководството на читалището:


Участие в официалното откриване на новата учебна година в 191-во ОУ
„Отец Паисий“ в с. Железница по покана на училищното ръководство:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Участие в мероприятие на 191 ОУ в с. Железница, посветено на осъществен
проект за подобряване на учлищната среда чрез засаждане на три фиданки от туя
съвместно с учениците:


Провеждане на второто обучение за оцеляване в планината съвместно със
СЕРБ, БТС и ПСС в Детския екостационар „Бели брези“ и със студенти от други
държави на стаж в ДПП „Витоша“:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Среща с председателката на УС на Националния ученически екопарламент
по случай 15-годишнината на организацията:



Посещение на ПП „Персина“ за обмяна на опит:


Честване на 82-годишнината на ПП „Витоша“ с две изложби (на детски
рисунки и на художничката Кремена Кантарджиева), участия на поети, НУЕП,
колеги, гости и чуждестранни стажанти:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Посрещане на ученици от столичното 112 ОУ „Стоян Заимов“ по повод
организираната изложба за 82-ия рожден ден на Парка. Връчване на награди на
отличените рисунки:


Посещение на НП „Централен Балкан“ и участие в празненство по случай
25-годишнината на парка:


Участие в среща на заинтересовани страни в рамките на обществени
консултации по Проект на ПУ на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление 2016-2021 - среща в ИАОС, София:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Организиране и провеждане на заседание на Консултативния съвет на
Природен парк „Витоша“:



Участие в обучение по горска педагогика в Юндола:



Участие във Фестивал на кестена в ПП „Беласица“:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Финална среща с португалските стажанти след приключване на 2-месечния
им стаж в ДПП „Витоша“. Връчване на сертификати:


Две поредни посещения на студенти от 4-ти курс на ЛТУ, Екология и
ландшафтна архитектура в офиса на ДПП „Витоша“. Представяне на работата на
парковата администрация и ПП „Витоша“:


Посещение на лекция на БАССЕС в Софийски университет за лавинна
безопасност в планината:


Среща на ДПП „Витоша“ с ветераните от горското стопанство,
дървообработващата и мебелната промишленост. Връчване на поздравителни
адреси на юбилярите:
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ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША


Коледна среща на ДПП „Витоша“ с ученици от 112 ОУ „Стоян Заимов“ в
офиса на ДПП „Витоша“:



Честване на 130-годишнината на Петър Димков в НАТФИЗ:


Заснемане на 15-минутен
коледен филм в детския
екостационар „Бели брези“ с
участието на деца с увреден слух за
рубриката „Специализирани
предавания“ на Канал 1 (филмът е
излъчен в средата на м. декември
2016 г.):
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