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ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Дейности по бюджета на парка в частта „Връзки с обществеността“ 
 
Периодични публикации, семинари, работни групи, обучения, други 

Описание: 

 Участие в изнесено студио и пряко предаване по Радио София от Детски 

екостационар „Бели брези“, посветено на Витоша;  

 Изготвяне на обширна публикация за ПП „Витоша“ за в. „Земеделска 

техника“; 
 Прессъобщения до БТА, БНТ, НОВА, ТВ ЕВРОПА и БТВ за разрушената 

инфраструктура;  

 Организиране на заснемане на репортаж от БНТ 1 /излъчен през м. май/ за 

разрушена инфраструктура в района на Драгалевския манастир;  

 Прессъобщение за предстоящото честване на 1-ви юни в Детския 

екостационар „Бели брези“; 

 Популяризиране на ПП „Витоша“ чрез оказване на съдействие при заснемане 

на репортажи от територията на Парка за полската телевизионна програма  

"Дейвид в Европа". Впоследствие филмът беше излъчен по полската 

телевизия и предоставен за ползване от ДПП „Витоша“; 

 Организиране на заснемането на репортаж от БНТ 1 /излъчен през м. юни/ за 

повторно разрушаване на инфраструктурата около Музея на мечката; 

 Прессъобщение до медиите за опасността от пожари; 

 Излъчване на интервю по БНР, радио София в предаването „В ритъма 

на столицата“ за опасността от пожари; 

 Прессъобщение за предстоящ високопланински клавирен концерт на 

Черни връх, иницииран от Сдружение „Военноисторическа комисия“ 

със съдействието на ДПП „Витоша“; 

 Участие на ДПП „Витоша“ с 4 издания от поредицата „Библиотека 

„Витоша“ в Международния конкурс „Най-добрите издания за 

планини“ в гр. Краков – Полша. След оценката на журито книгата 

„Природното богатство на ПП „Витоша“ беше отличено с грамота; 

 Интервю с директора на парка за Радио „Фокус“ за представяне на 

полезна информация на слушателите за популяризиране на Витоша като 

туристическа дестинация; 

 Прессъобщение за старта на дарителската кампания „Избери, за да 

помогнеш!“; 

 Заснемане на интервюта с директорката на Парка и Стела Енева за 

дарителската кампания „Избери, за да помогнеш!“ /интервютата са 

излъчени в началото на януари 2018 г. по БТВ/; 

 Организиране и провеждане на междуведомствена среща на тема 

„Стопанисване, опазване, контрол и охрана на територията на Природен парк 

„Витоша“, в рамките на Седмица на гората’2017, с цел подобряване на 
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координацията на институциите в охраната и опазването на парковата 

територия; 

 Участие в 50-ия юбилеен конгрес на БТС, проведен в гр. Банкя; 

 Участие с представители на ПСС, ДПП „Витоша“ и BRING в инициативата 

„ЗАСЛОНЪТ“; 
 Посещение на ПП „Рилски манастир“ за участие в събитие по случай 17-

годишнината от обявяване на Парка и за представяне на изложбата 

„Природните паркове на територията на ЮЗДП“; 
 Работна среща с фотограф от БНТ за заснемане на клип за дарителската 

кампания „Избери, за да помогнеш!“;  

 Работна среща със Съюза на слепите във връзка с Дарителската кампания 

„Избери, за да помогнеш“;  
 Работна среща с председателката на Регионалния съюз на инвалидите в 

България и параолимпийската шампионка по тласкане на гюле и хвърляне на 

диск Стела Енева. Заснемане на интервю в подкрепа на Дарителската 

кампания „Избери, за да помогнеш!“; 

 Участие в среща с представители на Съюза на слепите от гр. Перник и 

посещение на Тихия кът, Момина скала и Златните мостове. 
Отбелязване на традиционни чествания, забележителни годишнини, юбилеи 

Описание: 

 Участие в 17-ия пореден поход „По стъпките на Чолака“, организиран от ТД 

„Погледец – Бистрица“ от Драгалевския манастир до м. Плажа в Бистрица; 

 Официално откриване на Седмицата на гората с изложба от детски рисунки 

на ученици от I-ви клас на 17-то СОУ „Дамян Груев“; 

 Честване на Деня на детето в Детския екостационар „Бели брези“; 

 Участие в традиционното изкачване на Черни връх, състояло се на 28-ми 

август; 

 Участие в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно!“; 

 Организиране и провеждане на годишната среща на Съюза на лесовъдите-

ветерани с поход на Витоша и презентации в Детския екостационар; 

 Честване на 83-годишнината на Природен парк „Витоша“;  

 Традиционно честване на Международния ден на доброволеца 5-и 

декември; 

 Присъждане на номинации „Благодетел на годината“ на изявени през 

годината доброволци; 

 Десетки поздравителни адреси до физически и юридически лица по повод 

значими инициативи, юбилеи и др. 
Издаване на информационни и рекламни  материали за ПП „Витоша“  

Описание: 

 6 вида образователни плакати х 1000 бр. за всеки вид:  

o Дърветата и храстите в ПП „Витоша“;  

o Птиците в ПП „Витоша“;  

o Бозайниците в ПП „Витоша“;  

o Лечебните растения в ПП „Витоша“; 

o Кафява мечка; 

o Дневните пеперуди в ПП „Витоша“; 

 7 вида флаери х 1000 бр. всеки:  

o Спортни възможности в ПП „Витоша“; 

o Колоездене в ПП „Витоша“;  

o Катерене на Витоша;  

o Езда в ПП „Витоша“; 
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o ПП „Витоша“ – люлка на организирания туризъм в България;  

o Детски екостационар „Бели брези“ – на български ез.;  

o Детски екостационар „Бели брези“ – на англ. ез; 

 Дипляна «Природен парк «Витоша» (на български език), тираж 5000 бр.; 

 Дипляна „Природозащитни центрове, музеи и спортно-информационни алеи в 

Природен парк „Витоша“, тираж 2000 бр.; 

 Торби от рециклиран офсет с фирмено лого, тираж 1000 бр.;  

 Широкоформатен календар за 2018 г. на Природните паркове в България 

/“Орхидеите в природните паркове на България“/; 

 Изготвяне на флаери за водния баланс на ПП „Витоша“. 

Участие в изложения, тематични изложби, публикуване на тематични 
реклами в различни издания за популяризиране на Парка и др. 
Описание: 
 Участие на ДПП „Витоша“ на щанда на природните паркове в Изложението 

„Природа, лов риболов“ в гр. Пловдив;  
 Популяризиране на изложбата „Природните паркове на територията на 

ЮЗДП“ в ПП „Рилски манастир“; 

 Популяризиране на изложбата „Природните паркове на територията на 

ЮЗДП“ в ПП „Беласица“ в рамките на Фестивала на кестена; 

 Представяне на изложбата „Природните паркове на територията на ЮЗДП“ в 

ПП „Витоша“ по случай 83-тата годишнина на Парка; 

 Участие на ДПП „Витоша“ в организираната от БДЖ Спартакиада Есен-2017 на 

стадион „Локомотив“ в столицата на 01.09.2017 г. Предоставяне на 

информационни материали за Витоша на участниците; 

 Рекламна страница за ПП „Витоша“ в Пътеводител „България“ на англ. език.  
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 десетки новини за проведени доброволчески акции, 
предстоящи събития, поздравителни адреси, проведени и бъдещи инициативи - за 
цялата дейност на парковата дирекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.park-vitosha.org/
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ДЕЙНОСТТА В СНИМКИ: 

 

 ПП „Витоша“ чества своята 83-годишнина: 

  

 Представяне на изложбата „Природните паркове на територията на Югозападно държавно 

предприятие“, финансирана от ЮЗДП в Информационен център на ПП „Рилски 

манастир“: 

  

 Откриване на Седмица на гората с изложба от детски рисунки: 

  

 Междуведомствена среща на тема „Стопанисване, опазване, контрол и охрана на 

територията на Природен парк „Витоша“  в рамките на Седмица на гората’2017: 
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 50-и юбилеен конгрес на БТС в гр. Банкя: 

  

 ДПП „Витоша“ - специален гост на тържествения концерт на 

55-то СУ „Дамян Груев“ в зала 1 на НДК: 

 
 

 

 Моменти от заснемането на епизод от поредицата „Дейвид в Европа“ в м. Златни мостове 

на Витоша: 
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 Честване на юбилея на доц. д-р Янчо Найденов: 

  
 Участие в детски спортен празник на стадион „Локомотив“ по покана на БДЖ: 

  

 Среща на ДПП „Витоша“ със Съюза на 

лесовъдите-ветерани на Витоша: 

  

 Среща във връзка с  проекта „Витоша – достъпна за всички“, включен в дарителската 

инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“2017“: 
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 Среща с представители на Съюза на 

слепите, във връзка с Дарителската 

кампания „Избери, за да помогнеш“: 
 

     

 Среща със Стела Енева  - национален състезател, световен и европейски шампион по 

тласкане на гюле и хвърляне на диск и Светла Николова – председател на Регионалната 

организация „Света София“ на Съюза на инвалидите в България: 

  

 „Природното богатство на ПП „Витоша“ – с отличие на Втория международен конкурс 

„Най-добрите издания за планини“ за 2017 година в гр. Краков, Полша: 

http://www.cotg.pttk.pl/index.php/konkurs_najlepsze_wydawnictwa/
http://www.cotg.pttk.pl/index.php/konkurs_najlepsze_wydawnictwa/
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 Участие в международно изложение „Природа, лов и риболов“ в  гр. Пловдив: 

  

 Участие в традиционен поход по стъпките на Никола Крушкин-Чолака: 

  

 Участие в традиционно изкачване на Черни връх, посветено на 122 години организиран 

туризъм в България и представяне на избраните проекти за заслон на Витоша: 
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 Участие в 21-ви туристическия празник в 

м. Момина скала: 

 

 Среща на ДПП „Витоша“ с белгийски скаути от организацията One World One Promise и 

ръководството на УАСО /Университетски аварийно-спасителен отряд/ в Детския 

екостационар: 

 

 

 Зареждане с книги на библиотеките в 

планината: 
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 Работа по транспортната схема на 

територията Природен парк „Витоша“: 

 

 

 

 ПРОЕКТ „ЗАСЛОНЪТ`2050“: 

 

 

   

   

 Стартира конкурс за проектиране на Заслон‘2050 в София Тех Парк: 
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 Участие в среща в Съюза на архитектите в България във връзка с разработването на 

задание за възстановяване на заслон „Три кладенци” - доброволческа инициатива на група 

архитекти: 

  

 Посещение на терен за установяване на точните координати и геодезическо заснемане на 

местоположението на заслон „Три кладенци”: 

  

 Участие в работна среща и дискусия в офиса на арх. Момерин във връзка с представените 

проекти на ЗАСЛОН’2050: 
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 Монтаж на проектни пана за заслон 

„Три кладенци” на територията на х. 

„Алеко“ и Черни връх и урна за 

гласуване: 

 

 Представяне на финалистите в конкурса за проектиране на алпийски заслон на Витоша 

(проект ЗАСЛОНЪТ) на Черни връх. Извършване преброяване на туристопотока към 

Черни връх: 

  

 Участие в представяне на проектите от проектантите, отговор на въпроси и гласуване на 

учениците от 5 „а“ клас на 38 ОУ „Васил Априлов“ на 5-те проекта, достигнали до финал 

за ЗАСЛОНЪТ`2050 на Витоша: 
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 Организация и участие в церемонията по награждаване на проекта-победител в конкурса 

ЗАСЛОНЪТ`2050 на Витоша на ДЕС „Бели брези“: 
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 1-ВИ ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО: 

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

   
 

  

 

 5-ТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЦИТЕ: 

 Церемония, посветена на Международния ден на доброволчеството в Клуба на 

пътешественика: 

   

  


