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VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 

През 2016 г. са извършени общо 96 бр рутинни и съвместни проверки със 

служители от ЮЗДП ДП Благоевград, РДГ София, РДГ Кюстендил, ТП ДГС 

София, ТП ДЛС „Витошко – Студена“, ЛЗС София, РИОСВ София, РИОСВ 

Перник, СДВР 06 РУП, 06 Районна служба ПБЗН, Столична община Дирекция 

„Сигурност“, ПСС и БЧК със съставени КП (в т.ч. 32 бр по подадени сигнали от 

граждани). Извършените съвместни проверки са описани, както следва: 

 Съвместни проверки с РДГ – София – 18 бр (в т.ч. 5 бр сигнали за изсъхнал и 

повреден дървостой от биотични и абиотични фактори); 

 Съвместни проверки с РДГ – Кюстендил – 17 бр (3 бр по изготвени ГСП за частни 

имоти, 1 бр КП за установено нарушение в зем. на с. Боснек и съставени 

впоследствие 2 бр АУАН  от служители на РДГ – Кюстендил; 9 бр по изготвени 

план–извлечения за провеждане на санитарни сечи в площи с изсъхнал и повреден 

дървостой); 

 Съвместни проверки с ЛЗС – София – 8 бр (5 бр по подадени сигнали и 3 бр по 

изготвени план-извлечения); 

 Съвместни проверки с РИОСВ София и РИОСВ Перник – 6 бр по постъпили 

сигнали; 

 Съвместни проверки с ТП „ДГС София“ – 18 бр (в т.ч. 7 бр по постъпили сигнали, 2 

бр за състоянието на горски култури от клек по проект LIFE +); 

 Съвместни проверки с ТП ДЛС „Витошко – Студена“ – 19 бр (в т.ч. 4 бр по план-  

извлечения за изсъхнал и повреден дървостой, 1бр КП за установено нарушение в 

зем. на с. Ярлово и съставени 2 бр АУАН от ДПП Витоша, 2 бр за състоянието на 

горска култура от бяла върба по проект LIFE +); 

 Съвместни проверки с ЮЗДП ДП Благоевград – 5 бр по постъпили сигнали и 

писма; 

 Комплексни проверки със служители от ЮЗДП ДП Благоевград, РДГ София, ТП 

ДГС София, СДВР, 06 РУП, 06 Районна служба ПБЗН – 2 бр; 

 Съвместни проверки със служители на Столична община Дирекция „Сигурност“, 06 

Районна служба ПБЗН, ПСС и БЧК – 3 бр; 

 

 

Контрол върху дейностите, извършвани в ГТ: 

 

 Общо осъществени проверки – 83 бр;  

 Общ брой съставени констативни протоколи (КП) от проверките  – 37 бр; 

 Изготвени доклади – 26 бр; 

 Написани АУАН по ЗГ – 2 бр; 

 Извършване на контрол по изпълнението на заповедта за достъп на пещерата 

Духлата – 12 проверки; 

 

Консултации и издаване на предписания при констатиране на пропуски и 

нарушения: 

 

 Съставени  КП –14 бр; 
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 Написани доклади – 10 бр; 

 Участие в съставянето на КП и предписание съгласно разпоредите на  на чл.51 б 

от НСГ – 8 бр; 

 

Контрол по спазване на режимите в територията съгласно ПУ на ПП „Витоша“: 

 Извършени проверки – 21 бр; 

 

Отговори на жалби, сигнали, писма и запитвания по въпроси, свързани с ГТ: 

 

 Общо осъществени проверки – 18 бр;  

 Участие в съставянето на КП – 12 бр; 

 Отговори на жалби – 6 бр; 

 Изготвени доклади – 2 бр; 

 Отговори на постъпили сигнали – 17 бр 

 Изготвяне на писма и становища за допустимост за провеждане на мероприятия 

по чл. 150 от ЗГ – 21 бр; 

 

Контрол на дейностите по защита на ГТ от болести, вредители и др.: 

 

 Проверки по изготвени план-извлечения за промяна на вида и интензивността на 

сечта – 7 бр ( за санитарни и принудителни сечи); 

 Проверки по спазване на правилата за провеждане на санитарни сечи по НСГ – 

11 бр; 

 

Участие в работни срещи, текуща кореспонденция и съгласувателни процедури: 

 

 Участие в работна среща в ИАГ във връзка с нововъведенията в горското 

заканодателство;  

 Участия в междуведомствени срещи, работни групи с администрации, стопански 

субекти, собственици и ползватели на територията на ПП „Витоша“ по 

проблеми и въпроси, свързани с управлението, стопанисването, собствеността 

на ПП; 

 Участие в работна среща с ПСС; 

 Участие в работна среща със Столична община относно Плана за 

взаимодействие при зимни условия; 

 Отговори на писма – 48 бр; 

 Съгласуване на мероприятия на територията на ПП „Витоша“, в т. ч. и с РИОСВ 

– 25 бр; 

 Съгласуване на Горскостопански програми – 3 бр; 

 Съвместно участие с ЮЗДП и ТП ДГС София по отстраняване на опасните 

дървета от туристическите алеи и пътеки – 3 бр; 

 Съвместно участие с ЮЗДП, ТП ДГС София и Столична община по 

отстраняване на опасните дървета по двата автомобилни пътя – 1 бр; 

 Участие в среща със заинтересовани лица и организации на територията на ПП 

„Витоша“, проведени в Детски екостационар „Бели брези“;  

 

Контрол по спазване на противопожарните правила: 

 

 Изготвен ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и извършени съвместни проверки със 

служители от РДГ, СДВР, 06 ПБЗН, 06 РПУ ЮЗДП ДП проверки – 3 бр; 

 Съставени КП – 1 бр; 
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 Написани доклади – 1 бр; 

 Участие в среща, свързана с подобряването на охраната в ПП „Витоша“ и 

противопожарната безопасност. Изготвен списък на хората от ДПП и 

координати на отговорни институции и хора при възникване на пожарна 

опасност; 

 Участие в среща в Столична община – дирекция „Обществен ред, управление 

при ОМП и защита при бедствия“ със заинтересовани; 

 Участие в организация при възникване и гасене на горски пожари – 2 бр; 

 Поддържане на 6 бр малки водоема за противопожарната безопасност на 

територията на ПП „Витоша“; 

 Създаване на нови обособени кътове за палене на огън, съобразени с ПУ и ПБЗН 

на територията на ПП „Витоша“ – 5 бр 

 

ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ: 

 Установена запалена кола близо до заслон „Железни врата“ и подаден 

сигнал до 6-то РПУ за разследване: 

  

 Установена новоизкопана земна 

канавка в близост до Симеоновски езера: 
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 Извършена теренна проверка със служители от ЛЗС София, РДГ София и 

ТП на ДГС София в отдел 1078 „з“, кв. Драгалевци: 

  
 Съвместна проверка с РДГ Кюстендил в отдел 98 „б“ – частна собственост, 

с. Боснек: 

  
 Обхождане и проверка на алея „с. Бистрица – кв. Драгалевци“ за паднали 

дървета и тяхното отстраняване във връзка с предстоящ поход: 
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 Проверка на ГТ в района на м. Златни мостове: 

  
 Съвместна проверка с представители на ТП на ДГС София и РИОСВ 

София във връзка със същ. ВИП в отд. 1083 „в“, ДГТ, ненанесен на 

горскостопанската карта, в района на х. „Средец“: 

  
 Съвместна проверка с РДГ София за строящ се път на шосето от кв. Бояна 

към м. Златни мостове: 
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 Проверка по сигнал за чакали в с. Мърчаево: 

  
 Проверка на сечище над ПД „Родина“: 

  
 Проверка на отд. 1083 „в“, „с“, ДГС, предвидени за добив на дървесина по 

ЛУП: 
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 Участие в съвместна проверка с РДГ София за опасни дървета на 

територията на парка в близост до къщи в землището на с. Бистрица: 

  
 Проверка на огнища във връзка с провеждане на мероприятие в м. Момина 

скала: 

  

 Извършена съвместна проверка с 

представители на РДГ София, ЮЗДП 

Благоевград, 06 РПУ, 06 РСПБЗН, СДВР, 

ТП на ДГС София във връзка със 

Заповед № ОА-91/28.03.2016 на ОУ на 

Софийска област и съставяне на КП 

Серия ИАГ № 052079: 

 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2016 ГОДИНА  72 
 

 

 Съвместна проверка с представители на РДГ Кюстендил на короядни петна 

в териториалния обхват на ТП на ДЛС „Витошко-Студена“: 

  
 Проверка в сечище над ПД „Родина“: 

  
 ДПП вече с нова ЛАДА НИВА за осъществяваване на контролните 

функции на територията на ПП: 
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 Проверка във връзка с искане на разрешение за кастрене на 22 броя 

дървета бук и габър в района на вилна зона Беловодски път: 

  
 Проверка на състоянието на дървените огради около дървета, поставени по 

проект на ОПОС: 

  
 Проверка на фитосанитарното  състояние в отдел 1048 „к“ и „п“ по ЛУП, в 

землището на с. Бистрица: 
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 Проверка по постъпил сигнал в РДГ София и ДПП „Витоша“ на подотдел 

1012 „7” – Общинска горска територия, землището на с. Железница, в границите 

на ПП „Витоша“ и териториалния обхват на ТП на ДГС София: 

  

 Проверка на ГТ по пътя м. 

Офелиите – х. „Еделвайс“ във 

връзка със сигнал за сметище в 

гората: 

 
 Проверка на входа на пещера Духлата в района на с. Боснек по подаден 

сигнал за разбит катинар и входна метална врата: 
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 Проверка на отд. 120 „ц“ на ТП на ДЛС „Витошко-Студена“ с предвидена и 

проведена санитарна сеч с интензивност 100 % за дървостоя, повреден от 

нападението на корояди: 

  
 Проверка по сигнал относно поставена гаражна клетка в землището на с. 

Владая в границите на ПП „Витоша“, вкл. съвместна проверка със служител на 

РДГ София за поставената гаражна клетка  в отд. 1129 „б2“ – частна собственост, 

поземлен имот (ПИ) 4266.148: 

  

 Съставяне на АУАН Серия 

ИАГ №051201/24.11.2016 г. по чл.104, 

ал.1, т.5 от ЗГ и АУАН Серия ИАГ 

№051202/24.11.2016 г. по чл.108, ал.1, 

т.2 от ЗГ: 
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 Проверка в землището на с. Кладница, ТП на ДЛС „Витошко-Студена“: 

  


