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ОТЧЕТЪТ  ОБХВАЩА НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТА ПО: 

І. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА - 22 890.60 

лв. (34 % от общото изпълнение) 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – 10 710,42 лв. (15,90% от общото изпълнение) 

ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – 32 840,00 лв. (48,77 % от общото изпълнение) 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 286,01 лв. (0,4% от общото изпълнение) 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ – 

 600,00 лв. (0,92% от общото изпълнение ) 

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

VII. РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ – „Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ – ОПОС 

– реализирани 8696,08 лв. (41,5 % от получен аванс 20950,02 лв.) 

VIII. РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: 

ПО БЮДЖЕТ: 

ПРИ ПЛАН:                            40 000.00 лв. 

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:      67 330.02 лв. (1,68 %) 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ: 

ПРИ ПЛАН:                        5 000.00 лв. 

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:  5 325.00 лв. (1,06 %) 
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:  „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ДП БЛАГОЕВГРАД 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ДП – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА 

ПРИ ПЛАН:                  55 000.00 лв.  

ПРИХОД:                      5 819.94 лв. 

РАЗХОД:                       5 819.94 лв. 

РЕАЛИЗАЦИЯ В НАТУРА: ТП ДЛС „ВИТОШКО-СТУДЕНА“ 

 Възстановяване на дървените парапети и мостче на ботаничаска алея за незрящи – 1 000 лв.; 

 Проведени три комисии за описване на паднали дървета и отстраняване на 87 бр.; 

 Финансиране на работна среща с ЮЗДП и другите ПП – 3 000 лв.; 

 Поддържане чрез окосяване на местообитания на лалугера; 

 Поддържане на адаптационната ограда; 

 Подпомагане работата на междуведомствената работна група за състояние на  сградите на 

Витоша. 

 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: ДАРЕНИЯ – 26 176,60 ЛВ. 

 

 ОТ РАЗЛИЧНИ ДОНОРИ И ДАРИТЕЛИ  ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

„ВИТОША ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ“ – изградени три площадки за хора в 

неравностойно положение – 19 395,00 лв. 

 ДАРЕНИ ОТ „ВИВАКОМ“ – ремонт и почистване на  езерото и водосток  на Златните 

мостове – 2 200 лв. 

 ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“ - Възстановена 

спирка-заслон Драгалевци-Алеко – 4 581,60 лв. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 

 

ОБЩ БРОЙ ОСИНОВЕНИ ОБЕКТИ  - 25 бр.   

ПРОВЕДЕНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ – 20 бр.; 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ – над 500 човека;  
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РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Изградени нови мостове/скари  – 6 бр.;  

 Изработени и монтирани нови маси и пейки – 4 бр.; 

 Освежени/лакирани елементи на парковата инфраструктура – повече от 100 бр.;  

 Освежена и допълнена лятна (лентова) маркировка – общо на два маршрута; 

Почистени канавки/водостоци – повече от 6 800 л. м; 

 Събрани и извозени  - над 14 куб. м; 

 Заредени от доброволци горски аптечки – 20 бр. 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТЛИЧИЯ: 

 

 ОТ БТС - ГОДИШНА НАГРАДА „НАЙ-УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО С 

НАЦИОНАЛНИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ“   

 ОТ  BTV MEDIA GROUP - ПРИЗ „ЧИСТА ИГРА“ ЗА НАЙ-ВИСОКО 

ПОЧИСТЕНО МЯСТО В БЪЛГАРИЯ - ВР. ЧЕРНИ ВРЪХ 
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І. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 ИЗВЪРШЕНИ ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВРЕДЕНА И 

УНИЩОЖЕНА ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ С 

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 

 Обход на терен за проверка състоянието на парковата инфраструктура и 

премахване на стари, счупени и опасни за туристите информационни и 

насочващи табели – ежемесечно. 

 Аварийно премахване на повалени дървета по туристическите маршрути в 

Парка – 12 бр. акции. 

 Ремонт на повредена паркова инфраструктура (информационни табла и 

насочващи табели). 

 Изработка и монтаж на 5 бр. информационни табла в местностите 

Дендрариума и Игликина поляна. 

 Авариен ремонт на част от музея на мечката, в резултат на посегателство. 

 Премахване на стари, счупени и опасни за туристите информационни и насочващи табели, 

които са поставяни от физически и юридически лица без съгласуване на визията с ДПП 

„Витоша“ и загрозяващи планината – направление кв. Драгалевци-ТЦ Алеко: 
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 Премахване на опасна и загрозяваща метална конструкция в началото на туристическа 

алея кв. Драгалевци – х. „Алеко“: 

 

 
 

 

 Среща с представители на РДГ София и ТП „ДГС София“ за определяне на места за 

поставяне на забранителни знаци и бариери по реда на чл.28, ал.2 от НКОГТ от 30.01.2012 г. във 

връзка с реализацията на транспортната схема на ПП „Витоша“ и проверка на терен - Мърчаево и 

Владая: 

  

 Обход на терен за проверка състоянието на парковата инфраструктура в района на Боснек 

и Чуйпетлово: 
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 Оглед на терен с експерти от Съюза на лесовъдите ветерани в България във връзка с 

предложение и заповед на Министъра на околната среда и водите за изваждане имоти от 

територията на ПП „Витоша“:  

 

 
 

 

 Премахване на повалени дървета от туристическия маршрут „Златни мостове – Бялата 

вода“:  

 

 
 

 

Ремонт на тоалетната при Музея на мечката: 

 

 
 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

ОТЧЕТ 2018 ГОДИНА  8 
 

 Извършване на ремонтни дейности на повреда на ВиК при чешмата до музея на совите: 

 

 

 Поставяне на информационни табла в района на м. Златни мостове: 

  

 Почистване на шахта в м.”Златни мостове”, премахване на стари бетонни фундаменти 

и  опасни железни елементи в м.”Бялата вода”: 

   

 Ремонтни работи по Алеята за незрящи във връзка с предстоящо Световно първенство 

по шах за незрящи на територията на Парка: 
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 Поставяне на табла на алеята за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат в м. 

Игликина поляна: 

  

 Монтиране на шахматни дъски за незрящи в м. Дендрариума: 

 

 

 Ремонт на водохващането за Детски 

екостацинар “Бели брези”: 

 

 Ремонт на информационно табло при 

пещера Духлата: 
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 РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 
 

Обща статистика: Общ брой осиновени обекти  - 25 бр.   
 

Поддържане и обновяване на инфраструктура, маркировка  и паркова мебелировка 

чрез  доброволчески акции през 2018 г.: 

 Общ брой участници в доброволческите акции – над 500 човека;  

 Проведени доброволчески акции – 20 бр.; 

 Изградени нови мостове/скари  – 6 бр.;  

 Изработени и монтирани нови маси и пейки – 4 бр.; 

 Освежени/лакирани елементи на парковата инфраструктура – повече от 100 бр.;  

 Освежена и допълнена лятна (лентова) маркировка – общо на два маршрута; 

Почистени канавки/водостоци – повече от 6 800 л. м; 

 Събрани и извозени  - над 14 м3 смесени отпадъци; 

 Заредени от доброволци горски аптечки – 20 бр. 

 

 Ремонт на паркова инфраструктура: 

  
 

  

 Нови дървени мостове: 
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 Лакиране и боядисване: 
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 Поддръжка на алеи: 

   

  

 Почистване на канавки: 

   

 Почистване на водна площ: 
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 Почистване на отпадъци: 

  

 Освежаване и допълване на лентова маркировка: 

    
 Залесяване: 

  
 Зареждане на горски аптечки: 
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 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ- 

ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ: 

 Изграждане на Заслон 2050 в местността Три кладенци.  

 Изграждане на три площадки за хора с увреждания на опорно-двигателния 

апарат в м. Игликина поляна. 

 Ремонт на спирка-заслон Брезовица. 

 Изграждане на Заслон 2050 в местността Три кладенци: 
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 Изграждане на 3 площадки за хора с увреждания на опорно-двигателния 

апарат в м. Игликина поляна: 
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 Ремонт на спирка-заслон Брезовица: 

  

реРе  

 

 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ДОГОВОР С ЮЗДП: 

 

 Ремонт и поддръжка на елементи на туристическа инфраструктура в ПП 

„Витоша“ (дървени маси, мостове, парапети, скари, огнища, табла и др.). 

 Отстраняване на паднали и опасни дървета вкл. безвъзмездно предоставяне на 

дървесината за изработка на туристическа инфраструктура. Проведени 3 

комисии за отстраняване на опасни дървета съвместно със служители на ТП 

„ДГС София“ и „ДЛС Витошко-Студена“ като са премахнати от 

туристическите маршрути общо 87 дървета; 

 Частична реализация на единна транспортна схема с поставяне на забранителни 

табели и бариери за навлизане на моторни превозни средства - закупени 45 бр. 

пътни знаци В2. 

 Обезопасяване на опасни скали над пътеки и пътища в района на Комините, 

Дивите скали, Боянски водопад, Мърчаево и Чуйпетлово. 

 Ремонт на дървен парапет и на дървен мост на Алея на незрящите в м. 

Дендрариума 
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ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Периодични публикации, семинари, работни групи, обучения, други 

Описание: 

 Изготвяне на материал по поставени от в. „Капитал“  въпроси във връзка с 

АПУ на ПП „Витоша“. Съгласуване и допълване на материала с 

ръководството на ДПП, ИАГ и МЗХГ. 

 Преглед и  съгласуване на сценарий за заснемане на 20-минутен филм за 

Витоша от Недислав Николов.  

 Участие в работни срещи с екипа на  арх. Андрея Момерин във връзка с 

реализацията на проекта Заслон 2050 на Витоша. 

 Работни срещи с кметския наместник на с. Боснек и с. Чуйпетлово 

Борислав Велинов във връзка със съдействие за отдаване на общинска сграда 

за изграждане на информационен център в с. Чуйпетлово.  

 Работни срещи с председателите на глухите и инвалидите в София, Стела 

Енева и ПСС, във връзка с представяне на  супер маратона „Един ден на 

Витоша“, организиран от Дойчин Боянов в подкрепа на кампанията „Витоша 

– достъпна за всички“. 

 Работни срещи с представители на „Спорт парк фитнес България“ във 

връзка с избора на спортни уреди за хора със специални нужди, които да 

бъдат монтирани в м. Игликина поляна. 

 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. 

 Работна среща с представители на РСО и председателя Асен Алтънов във 

връзка с организацията за предстоящото домакинство на Природен парк 

„Витоша“  в открита партия шах, част от Световното първенство по шах за 

незрящи. 

 Работна среща със сдружение „Азбукари“, ръководството на ДПП 

„Витоша“ и експерти от Парка във връзка с възможностите за съвместна 

дейност и участие в проекти. 

 Провеждане на работни срещи с представители на РДГ София и ИАГ във 

връзка с провеждането на „Лесовъд за един ден“ на територията на 

Борисовата градина - част от програмата за Седмицата на гората’2018 , 

уточняване на ангажиментите на институциите, сценария, списъка на 

поканените, атракциите и забавленията за децата и т.н. 

 Посещение на Витоша със специалисти по опазване на околната среда и 

устойчив туризъм от Германия, във връзка с осъществяван от техните 

организации проект “Водачи в защитените територии на България”, 

финансиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Работна среща с участието 

на представители на ИАГ, други природни и национални паркове. 
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 Участие в събитие по отбелязване на 10 години финансови механизми на 

ЕИП и Норвегия. 

 Подготовка, организиране и провеждане на заседание на Консултативния 

съвет на ПП „Витоша“ и членовете на Междуведомствената работна група за 

решаване на проблеми, произтичащи от сградния фонд на територията на 

парка- разширено заседание в Детския екостационар „Бели брези“. 

 Участие в координиране на мероприятието „Един ден на Витоша“ с 16 

видни наши спортисти и алпиниста Дойчин Боянов. 

 Участие на Директора на ДПП „Витоша“ в Сутрешния блок на БТВ на 28.04. 

във връзка с инициативата „Един ден на Витоша“. 

 Участие в Пресконференция в Детския екостационар „Бели брези“ – отчет за 

събраните средства в полза на кампанията „Витоша – достъпна за всички“ 

съвместно със Спортен клуб „Вертикален свят“, спортисти, организатори и 

партньори. 

 Популяризиране на кампанията „Витоша – достъпна за всички“ чрез 

изпращане на писма за дарение до корпоративни клиенти и служители на 

ИАГ, МОСВ и МЗХГ. 

 Участие в откриването на фотоизложба на алпиниста Борис Туечки в 

Народно читалище „Славянска беседа“.  

 Работна среща с представители на  БМВ, предложение за включване в 

инициативата „Витоша - достъпна за всички“. 

 Работна среща с председателя на Камарата на частните съдия- 

изпълнители, предложение за включване в инициативата „Витоша - 

достъпна за всички“. 

 Участие в работна среща на партньорите на специалност „Екология и 

опазване на околната среда“, организирана в изпълнение проект 

BGО5M2OPОО1-2.ОО9-ОО34 „Подкрепа за развитието на научния 

капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. Участие във Фестивал на науката в 

София Тех парк с представяне на Заслон 2050, изграден в м. Три кладенци на 

Витоша. 

 Работна среща с експерти от ИАГ за предстоящия празник на 28.5.2018 г. по 

случай Деня на природните паркове и инициативата на ИАГ за превенция на 

горските пожари. 

 Работна среща с директора на ДПП и колеги във връзка с организиране на 

празника по случай 1-и юни, както и  подготовката на Музея на мечката за 

посещения през новия сезон. 
 Посещение на ПП „Рилски манастир“ за участие в събитие по случай 18-

годишнината от обявяване на Парка и за представяне на фотоизложбата 

„Защитените територии по поречието на река Струма“ – дело на инж. Михаил 

Михайлов. 

 Участие в работна среща с ръководството и колегите от ДПП „Витоша“ за 

обсъждане на дейностите за финансиране от ЮЗДП през 2018 година. 

 Участие в събитие организирано от БТВ за награждаване на най-резултатните 

и лоялни партньори на кампанията „Да изчистим България заедно“, сред 

които и ДПП „Витоша“ за най-високо почистено място. 

 Участие в подготовката и тържеството по случай Еньовден, на поляната пред 

хижа „Момина скала“. Представяне на книгите издавани от ДПП „Витоша“. 
 Участие в церемонията по поднасяне на цветя на морената на Алеко 

Константинов пред Народния театър „Иван Вазов“ и пред паметника на 
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Алеко Константинов на бул. „Витоша“. 

 Участие в инициативата на БТС „Жените на обединена Европа изкачват 

заедно Черни връх на Витоша“ 

 Участие в откриване на площадката за електро-велосипеди пред 

Националния исторически музей. Зареждане с информационни материали на 

ПП „Витоша“ в информационния център за споделено пътуване с колела. 

 Работна среща с представители на ЕАСА България за доброволческа 

акция в м. Боерица и провеждане на международни инициативи на Витоша. 

 Работна среща с представители на Столична община –Анатолий Илиев, БТС- 

определяне програмата за изкачването на Черни връх Националния 

туристически празник 26.08.2018 г . 
 Участие в международна среща по проект „Cost Action – Forest for Water”.:  

 Участие в премиерата на документалния филм „Един ден на Витоша“. 

 Участие в открит блиц турнир част от  VIII-то световно първенство по шахмат 

за незрящи и слабо виждащи хора в обновената ботаническа алея за незрящи 

в местността „Киселище“, част от Дендраиума. 

 Изработване на Благодарствени писма на хората участвали в проектирането и 

изграждането на „Заслона 2050“. 

 Участие в пресконференция клуб „България“ – 123 години организиран 

туризъм в България. 

 Участие в подготовката и тържественото честване на Националния 

туристически празник, изкачване на Черни връх. 

 Откриване на „Заслон 2050“ в м. Три кладенци, съвместно с проектантите, 

спонсорите и доброволците, участвали в изграждането. 

 Организиране и участие в „Европейската нощ на учените“ в Детски 

екостационар „Бели брези“ съвместно със 17 СУ и подкрепата на British 

Council. 

 Организация и участие в „Да изчистим България заедно“ – съвместна 

инициатива с БТВ. 

 Участие в инициативата НДК 360 – Европейска вечер на спорта. Събиране на 

средства в помощ на кампанията „Витоша – достъпна за всички“. 

Среща с учениците от Френския лицей „Виктор Юго“ - представяне на 

програмата за 1-седмичния им стаж в ДПП „Витоша“. 
 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.Заснемане на репортаж на БТВ с 

директора на парка за кампанията „Витоша – достъпна за всички“ и 

израждането на спортни площадки в местността Игликина поляна.  
 Прессъобщение за честването на Международния ден на доброволеца. 

 Допълване на снимковия архив от различни събития, проведени на Витоша 

през годината. 

 Текущо изготвяне и изпращане всяка седмица в Дирекция „ИОВО“ на ИАГ 

на информация за предстоящи инициативи на ДПП „Витоша“ (съгл. Заповед 

№436 от 26.05.2017 г. на ИАГ).  
Отбелязване на традиционни чествания, забележителни годишнини, юбилеи 

Описание: 

 Участие в 18-ия пореден поход „По стъпките на Чолака“, организиран от ТД 

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

 Участие в поход в памет на Боян Петров от Княжево до Копитото. 
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 Организиране и провеждане на годишната среща на Съюза на лесовъдите-

ветерани с поход на Витоша и презентации в Детския екостационар. 

 Участие в инициативата „Един ден на Витоша“ супер маратон с участието на 

Дойчин Боянов. 

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

 Посещение на ПП „Рилски манастир“ за участие в събитие по случай 18-

годишнината от обявяване на Парка и за представяне на изложбата 

„Природните паркове на територията на ЮЗДП“. 
  Участие в инициативата на БТС „Жените на обединена Европа изкачват 

заедно Черни връх на Витоша. 
 Участие в традиционни събор на хората с увреден слух в хижа „Панчо Томов“. 

 Участие в откриването на VIII – Световно първенство по шахмат за 

незрящи и слабо виждащи хора – откриване в хотел Маринела. 

 Участие в традиционното изкачване на Черни връх, състояло се на 26-ти 

август. 

 Честване на 84-годишнината на Природен парк „Витоша“ с откриване на 

спортни площадки за хора със специални нужди в м. Игликина поляна, 

реализирани с кампанията „Витоша – достъпна за всички“, с представители 

от ИАГ, РДГ София, БТС, ПСС, ЮЗДП, много колеги и гости. 

 Традиционно честване на Международния ден на доброволеца 5-и 

декември. 
 Участие в традиционна годишна среща на БТС и получаване на специален приз 

за ДПП „Витоша“; 

 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: 

 Книга „Селищата около Природен парк „Витоша“ на български език, с 

финансовата подкрепа на ЮЗДП.  

 Дипляна за „Совите“ (на бълг. език). 

 Дипляна за  „Кафявата мечка“ (на бълг. език). 

 Дипляна за  „Мечките по света“ (на бълг. език). 

 Дипляна за  „Совите в България“ (на бълг. език). 

 Стикери с животни и растения, обитаващи Природен парк „Витоша“, с 

финансовата подкрепа на ЮЗДП. 

 Хартиени торби с фирмено лого на ПП „Витоша“. 

 2 вида флаери: 
o за Дарителската кампания на ДПП „Витоша“ –„Витоша- достъпна за 

всички“;  
o „Къде да отидете на Витоша“. 

 Календарчета със стойка за 2019 г. – снимки от доброволчески акции и 

инициативи. 

 Общ широкоформатен календар за 2019 г. на Природните паркове в 

България. 
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 на Участие в 

Изложението „Природа, лов риболов“ в гр. Пловдив.  
 Аранжиране на фотоизложба на алпиниста  Борис Туечки в фоайето на  ДПП 

„Витоша“  
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 Популяризиране на изложбата „Природните паркове на територията на 

ЮЗДП“ в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ гр. Банкя кв. Иваняне. 

 Изложба от детски рисунки /от две столични училища/ за ПП „Витоша“ за 

кампанията „Витоша – достъпна за всички“. 
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. 
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ДЕЙНОСТТА В СНИМКИ: 

 

 

 Среща с Борислав Велинов – кмет на с. Боснек и обход до с.Боснек, пещера „Духлата“, 

с.Чуйпетлово – сграда за изграждане на информационен център: 

  

 Работна среща  с експерти от ПСС  Дойчин Боянов, Стела Енева, Николай Нинов и 

експерти от ДПП „Витоша“: 

 

 
   

 Работна среща с представители на  Съюза на слепите, архитект Валери Йотов, 

ръководството на Парка и експерти за Световното първенство по шах за незрящи (20 – 

31.07.2018 г.): 

 

 

 

 

 Провеждане на работна среща със Стела Енева и проектант на съоръжения за спортна 

активност на инвалиди /Sport Park Fitness/ във връзка с кампанията „Избери, за да 

помогнеш“: 
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 Работна среща със сдружение „Азбукари“, ръководството на ДПП „Витоша“ и експерти от 

Парка във връзка с възможностите за съвместна дейност и участие в проекти: 

 

 

 Откриването на фотоизложба на алпиниста Борис Туечки в Народно читалище 

„Славянска беседа“:  

 
 

 
 

 Работна среща на партньорите на специалност „Екология и опазване на околната среда“, 

организирана в изпълнение проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в ЛТУ, 

финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“: 

 

 
 

 

 
 

 Изложение „Природа, лов и риболов“ гр. Пловдив: 
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 Изложба в ЧОУ „Цар Симеон Велики“   гр. Банкя: 

  

 Отдаване на почит на лесовъдите и горските служители пред мемориала в ЛТУ: 

  

 Провеждане на инициативата „Един  ден на Витоша“ – 20-часов супермаратон по идея и с 

участието на Дойчин Боянов и 16 изтъкнати български спортисти: 
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 Провеждане на пресконференция в Детски Екостационар „Бели брези“ – отчет за 

инициативата „Eдин ден на Витоша“: 
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 Провеждане на доброволческа акция със служители от Райфайзенбанк с подкрепата на 

ЮЗДП: 

 

 

 

 

 Представяне на Заслон 2050 в София Тех парк: 
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 Участие в поход Княжево – Копитото в памет на Боян Петров: 

 

    

 Празник по случай Международния ден на детето в Детски екостационар „Бели брези“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2018 ГОДИНA                                                                                                                                           28 
 

  

 
 

 Туристическо дружество на посещение в ДЕ „Бели брези“: 

 

 

 

 

Церемония по връчване на приз “Чиста игра“ и „Най-високо изчистено място” на ДПП „Витоша“ 

във връзка с инициативата на БТВ “Да изчистим  България заедно” в галерия “Квадрат 500”: 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2018 ГОДИНA                                                                                                                                           29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изложба на детски рисунки на тема „Витоша – достъпна за всички“  

 в Информационния център на ДПП „Витоша“: 

      

 Посещение на ДПП „Рилски манастир“ по случай годишнина от обявяването му: 
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 Туристически поход до хижа „Момина скала“  - Еньовден: 
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 Участие в пресконференция във връзка с изкачването на Черни връх от жените на 

обединена Европа – организиран от БТС: 

 

 

 

 Пресконференция във връзка с премиерата на филма „Един ден на Витоша“ по идея на 

Дойчин Боянов съвместно с наши видни спортисти и подкрепата на ДПП „Витоша“: 
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 Поднасяне на цветя на морената на Алеко Константинов и шествие до паметника на Ал. 

Константинов съвместно с членове на БТС: 

 

 
 

 Участие в инициативата на БТС „Жените на обединена Европа изкачват заедно Черни 

връх на Витоша“: 

  

 Премиера на документалния филм „Един ден на Витоша“ в подкрепа на кампанията на 

ДПП „Витоша“ –„Витоша-достъпна за всички“ в кино Люмиер Лидъл, НДК: 
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 Откриване на площадката за електро велосипеди пред Националния исторически музей, 

които ще се ползват на територията на Природен парк „Витоша“:          . 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в празника на хората с увреден слух в х. „Панчо Томов“: 
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 Доброволческа акция на ЕАСА България в м. Боерица: 

   

 Презентация за Витоша пред деца от бежански центрове в Детски екостационар „Бели 

брези“: 

  

 VIII – мо Световно първенство по шахмат за незрящи и слабо виждащи хора: 

  

 Провеждане на открит блиц турнир от Световно първенство по шахмат за незрящи и слабо 

виждащи хора в м. Дендрариума, Природен парк „Витоша“: 
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 Доброволческа акция със стажантите на Виваком, запознаване с антропогенното 

въздействие на хората върху природата: 

  

  

 Пресконференция в клуб „България“ по повод 123 години организиран туризъм България 

– изкачване на Черни връх на 26.08.2018. Съвместно с БТС, Фондация „София - 

Европейска столица на спорта, Бринг и други: 
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 Изкачване на Черни връх по случай 123 години организиран туризъм в България: 

 
 

  

 Откриване на „ Заслон 2050“ в м. Три кладенци: 
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 Участие в инициативата на БТВ „Да изчистим България“: 
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 Европейската нощ на учените в Детски екостационар „Бели брези“ със съдействието на 

British Council: 

  

 НДК 360 Европейска вечер на спорта в подкрепа на кампанията „Витоша – достъпна за 

всички“: 

  

  

  

 Среща с ученици от 10-и клас на Френския лицей в София. 

Представяне на работата на ДПП „Витоша“: 



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

ОТЧЕТ 2018 ГОДИНA                                                                                                                                           39 
 

   

 Поход до Заслон 2050 с ученици от Френски лицей „Виктор Юго“: 

  

 Събитие за деца от „Българско школо“ – представяне на кампанията „Витоша-достъпна за 

всички“: 

  

 Работна среща м/у ДПП „Витоша“, ЛЗС „София“ и представители на Институт за 

изследване на горите „Мармара“ – Истанбул /д-р Мехмет Йоздемир – директор и 

инж. Месут Тандоан/: 

  

 Провеждане на 2-дневна среща-обучение за обмяна на опит на ЮЗДП с дирекциите на 

трите природни парка, разположени на територията на Предприятието: ДПП „Беласица“, 

ДПП „Рилски манастир“ и ДПП „Витоша“: 
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 Откриване на трите спортни площадки за хора с увреждания на опорно-двигателния 

апарат в м. Игликина поляна и честване на 84-тата годишнина от обявяването на ПП 

„Витоша“: 
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 Работна среща Междуведомствената работна група – отчитане на резултатите от 

проведените проверки: 

  

 Работна среща на ръководния състав по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“: 

 

 Церемония, посветена на Международния ден на доброволчеството в конферентна зала на 

Столична община: 
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 Среща с ученици от 50 ОУ „Васил Левски“  - представяне на Природен парк Витоша, 

прожектиране на филма „Един ден на Витоша“: 
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 Издаване на информационни и рекламни материали за ПП „Витоша“: 
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ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Организиране и провеждане на лесовъдски игри с експерти от ДПП „Витоша“ в 

ДГ 46 „Жива вода“ кв. Симеоново – отбелязване Седмицата на гората. 

 Организиране и провеждане на лесовъдски игри с експерти от ДПП „Витоша“ в 

191 ОУ „Отец Паисий“ с. Железница – отбелязване Седмицата на гората. 

 Организиране и провеждане на лесовъдски игри с експерти от ДПП „Витоша“ и 

ИАГ в Борисовата градина – отбелязване Седмицата на гората. 

 Посещение  56 СОУ „Проф. Константин Иречек“ по повод запознаване на 

първокласниците с флората и фауната на парк „Витоша“ от експерти на ДПП 

„Витоша“. 

 Изнасяна на  открит урок в Детски екостационар „Бели брези“ на първокласници 

от ЧСУ „Цар Симеон Велики“. 

 Участие в открит урок за деца от бежанските лагери в Детски екостационар 

„Бели брези“.  

 Провеждане на обучение на студенти от УНСС в Детски Екостационар „Бели 

брези“ 

 Обслужване на посетители през активния сезон от юни до октомври в музей 

„Сови“ (в момента се помещава в Детския екостационар „Бели брези“) – 

3403 бр.; музей „Мечка“ – 750 бр. и в НПИЦ; 

 Изнесени беседи – 71 бр.; 

 Филмови прожекции, семинари за деца и уъркшопи – 15 бр.; 

 Организиране на походи и посещения за деца и студенти в ПП „Витоша“ – 12 

бр.; 

 Изготвяне и актуализиране на фонотека в НПИЦ в ДПП „Витоша“; 

 Участие в обучение по случай инициативата „Лесовъд за един ден“; 

 Работа с докторанти и стажанти от ЛТУ във връзка с програма МОН за 

стажове в държавната администрация – 14 бр.; 

 Менторство на стажанти от СУ „Св. Климент Охридски“ –11 бр.;  

 Срещи с ученици от столични училища и детски градини в НПИЦ и офиса на 

Парка – 5 бр. 
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ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ: 

 

 Изнасяне на презентации за флората и фауната на Витоша пред деца от Англо- 

американското училище: 

 

 
 

 

 
 

 Кръгла маса на тема „Влажните зони – биоразнообразие и устойчивост“, организирана 

от Факултета по Екология и Ландшафтна архитектура“ на ЛТУ: 

 

 
 

 

 
 

 Изнасяне на презентация за ПП 

„Витоша“ пред ученици от 

пловдивски училища в рамките на 

Международния панаир „Природа, лов 

и риболов“ в гр. Пловдив 

 

 
 

 Мероприятие „Денят на Жабешкото блато“ организирано в чест на първото научно 

документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена 

местност „Мухалница“, Ботевград: 
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 Представяне на пътуваща изложба, посветена на парковете на територията на 

Югозападно държавно предприятие - "Витоша", "Рилски манастир" и  "Беласица" в 

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ кв. Иваняне гр. Банкя: 

 

 

 

 

 Откриване на Седмицата на гората с 

фотоизложбата на инж. Михаил 

Михайлов - „Защитените територии 

по поречието на река Струма“, с 

участието на деца от 191 ОУ „Отец 

Паисий“ от село Железница. 

 

 

 
 

 Отбелязване на Седмицата на гората с образователни игри за деца от ДГ 46 „Жива 

вода“ кв.Симеоново: 

 

 

 

 

 Отбелязване на Седмицата на гората с образователни игри за деца от 191 ОУ „Отец 

Паисий“ с. Железница: 
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 Провеждане на образователни игри в рамките на националната кампания “Лесовъд за 

един ден” в Борисова градина, София: 

 

 

 
 

 

 
 

 Провеждане на обучение на студенти от УНСС в Детски Екостационар „Бели брези“:  

 

 

 

 

 

 Презентация за ПП „Витоша“ пред ученици от 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“: 

 

 
 
 

 

 
 

 Провеждане на кампания за превенция на горските пожари, стартирала на територията 

на ПП „Витоша“ с инициативата „Лесовъд за един ден“. Кампанията се проведе 

съвместно с лесовъди, експерти от ДПП „Витоша”, служители на ТП “ДГС – Самоков” 

и 6-то РС „Пожарна безопасност и защита на населението – София“ и над 100 деца от 

столични училища. 
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 Среща на експерти от ДПП „Витоша с деца от Частно средно училище „Цар Симеон 

Велики“ в Детския екостационар „Бели брези“ и запознаване с поддръжката на 

Спиралата на билките, създадена на поляната пред Екостационара: 

 

 

 

 
 

 Честване на Международния ден на детето в Детски екостационар “Бели брези” с 

участието на над сто деца. Прожекция на филми на екологична тематика, викторини, 

игри с естествени материали, конкурс за детски рисунки и др.: 

 

 

 

 
 

 Анимация на Музеите на мечката и совите и на ДЕ „Бели брези“ и изнасяне на беседи за 

деца: 

 

 
 

 

 

 Провеждане на конкурс за детска рисунка на тема „Витоша - достъпна за всички“ и 

експониране на рисунките във фоайето на сградата на „Антим I”: 
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 Провеждане на Европейска нощ на учените в ДЕС „Бели брези“ с участието на ученици 

и съвместно с Българска асоциация на хижите с обсерватория и с подкрепата на British 

Council: 

 

 

 

 

 Детският екостационар „Бели брези“ - домакин на INCM Витоша 2018 – годишната 

среща на студентите по архитектура от цяла Европа. Изнасяне на предзентации за 

Парка, провеждане на дискусии със студентите: 

 

 
 

 

 

 Провеждане на еднодневен публичен ден на Европейската асоциация на студентите по 

архитектура на Витоша на х. „Иглика“ – форум с лекции, панелна дискусия и 

неформални разговори с фокус върху град, планина и активно общество, разгледани 

през призмата на архитектурата и взаимовръзките между тях 

 

 

 

 

 Преход Музей на мечката – Дендрариума - Екостационар с ученици от Френския лицей 

„Виктор Юго“ във връзка с осъществена практика на учениците в ДПП „Витоша“: 
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Среща с ученици от 10-и клас на Френския 

лицей „Виктор Юго“ в София. Представяне на 

работата на ДПП „Витоша“: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Провеждане на поход до Заслон 2050 с 

ученици от Френски лицей „Виктор 

Юго“: 

 

Изнасяне на презентация за възможностите за 

популяризиране на ПП „Витоша“ пред 

обществеността. Прожекция на филма за 

реализиране на инициативата „Заслон 2050“ 

пред стажантите от Френския лицей: 

 

 

 

 

 

 

 Беседа със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ за флората и 

растителността на ПП „Витоша“ – м. Дендрариума, м. Златните мостове: 

 

 
 

 

 

 Участие в обучение на тема „Безопасност и извънредни ситуации при посещение на 

обекти извън града“ в ПП „Врачански Балкан“ по програма на проект на Aгенцията за 

регионално развитие и бизнес център – Видин: 
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 Обучение за водачи в защитени 

територии, проведено в посетителски 

център на ПП „Рилски манастир“, 

организирано от DBU: 

 Среща на експерти по горска сертификация по FSC на територията на Природен парк 

Витоша – беседа и преход от х. „Алеко“ до м. Златни мостове: 

 

 

 

 
 

 Участие в събитие организирано от Овергаз и Parakids за деца от „Българско школо“ – 

представяне на кампанията „Витоша - достъпна за всички“: 

 

 
 

 

 

 
 

 Презентация пред студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ в 

ЛТУ: 

 

 
 

 

 

 Изнасяне на презентация пред ученици от 81 СУ „Виктор Юго“ в гр. София и 

провеждане на интерактивни лесовъдски игри: 
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 Среща с ученици от 50-то ОУ „Васил Левски“ кв. Драгалевци. Изнасяне на презентация 

за ПП „Витоша“ и доброволческите акции през 2018 г. Прожекция на филма „Един ден 

на Витоша“. 

 

 
 

 

 

 Анимация в музея на совите: 

 

 
 

 

 

 Анимация в музея на мечката: 
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ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

 Извършен е мониторинг върху: 

- Популациите на 16 редки, застрашени и уязвими растителни видове (включително 

и видове от НСМБР): Pulsatilla montana (планинско котенце), Fritillaria orientalis 

(източна ведрица), Adonis vernalis (пролетен горицвет), Clematis alpina (алпийски 

повет), Galanthus elwesii (елвезиево кокиче), рилска иглика (Primula deorum), 

Trollius europaeus (витошко лале), Lilium jankae (жълт планински крем), 

Arctostaphyllos uva-ursi (мечо грозде), Gentiana lutea (жълта тинтява), Menyanthes 

trifoliata (водна детелина), Drosera rotundifolia (кръглолистна росянка), Salix 

pentandra (петтичинкова върба), карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. сarpathica), 

блатен дремник (Epipactis palustris), мушмуловидна скоруша (Sorbus 

chamaemespilus). 

 Периодично актуализиране и обогатяване на ГИС базата данни: заснемане на 

новоустановено находище на дребна мехурка (Utricularia minor).  

 Обобщаване на информация за всички доклади и мероприятия, свързани с 

проучване и борба с корояда на Витоша.  

 Изготвяне на график за мониторинг към НСМБР.  

 Текуща работа за осъществяване на мониторинг на абиотични фактори:  

o изпълнение на споразумение за сътрудничество, относно визуализация на 

данните от метеостанциите в Природен парк „Витоша“. Данните са 

налични на : 

https://www.stringmeteo.com/stations/belibrezi/PWS%20Beli%20brezi.htm  

http://weather-webcam.eu/vitosha-detski-ekostacionar-zlatni-mostove-kopito-webcam-

kamera-na-jivo  

o сваляне и обработка на данни от метеостанцията на ДЕ „Белите брези“;  

o комуникация с експерти във връзка с проблеми при визуализация на 

данни от метеостанцията ДЕ „Белите брези“.  

 Оглед в района на Копитото за установяване наличието на червена хвойна.  

 Изпращане на формуляри към ИАОС във връзка с НСМБР. 

 Извършен е мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) и балканска дива коза 

(Rupicapra rupicapra balcanica). 

 Осъществени проверки по сигнали и съвместни акции: 

o Проверка по сигнал за проблемна мечка в планина Голо бърдо съвместно с 

РИОСВ Перник; 

o Участие в съвместни акции с ОП „Екоравновесие“ за отсраняване на бездомни и 

скитащи кучета от територията на ПП ‚Витоша“.  

 Участие в обучение за водачи в защитени територии, проведено в ДПП „Рилски 

манастир“, организирано от DBU. 

 

 

 

https://www.stringmeteo.com/stations/belibrezi/PWS%20Beli%20brezi.htm
http://weather-webcam.eu/vitosha-detski-ekostacionar-zlatni-mostove-kopito-webcam-kamera-na-jivo
http://weather-webcam.eu/vitosha-detski-ekostacionar-zlatni-mostove-kopito-webcam-kamera-na-jivo
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ДЕЙНОСТТА В СНИМКИ: 

 Осъществяване на мониторинг на 

елвезиево кокиче (Galanthus elwesii): 

    

 Провеждане на мониторинг на бяла върба 

по поречието на р. Струма (Pulsatilla 

montana): 

   

 Проверка състоянието на дървени огради 

около вековни дървета: 

  

 Мониторинг на растителни видове в Боснешки карстов район: 
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Мониторинг на петтичинкова върба и проверка 

състоянието на Алея „Приизворни торфища“: 

  

 Мониторинг на алпийски повет (Clematis aplina) в местността Комините:  

 

   

 

 Мониторинг на карпатска тоция (Tozzia 

alpina subsp. сarpathica) в местността 

Момина скала и Комините: 

 

 

 
 

 Мониторинг на орхидеята блатен дремник 

(Epipactis palustris) на Железнишки ливади: 
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 Мониторинг на водна детелина (Menyanthes 

trifoliata) в м. Конярника: 

 

 

   

 Мониторинг на видове от НСМБР: рилска иглика (Primula deorum), витошко лале (Trollius 

europaeus), планински крем (Lilium jankae) и на петтичинкова върба (Salix pentandra) в района на 

х. „Звездица“: 

             

 
 Мониторинг на торфища и растителни видове в района на местността Конярника – кръглолистна 

росянка (Drosera rotundifolia) и дребна мехурка (Utricularia minor): 

      
 

 Мониторинг на жълта тинтява (Gentiana lutea) и мушмуловидна скоруша (Sorbus chamaemespilus) 

в резерват „Бистришко бранище“: 

    

 Мониторинг на растителни видове в Боснешкия карстов район: 
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 Наблюдение на жълтоуха водна змия: 

 

  
 

 Съдействие на докторант от ЛТУ за 

събиране на почвени проби от различни 

типове природни местообитания на 

Витоша: 

  

 Мониторинг на мечка, ДЛС „Витошко-Студена“, с. Боснек: 

    

   

 Мониторинг на Балканска дива коза 

(Rupicapra rupicapra balcanica): 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ 

 Поддържане на Спирала на билките пред Детски Екостационар „Бели брези“, 

с лечебни растения от флората на Витоша – почистване, плевене и обогатяване 

на колекцията от растителни видове. 

 Поддържане на участък за възстановяване на торфище в м. Конярника чрез 

косене и изнасяне на окосената трева от него.  

 Поддържане на автоматичните метеостанции на територията на ПП 

„Витоша“ и онлайн визуализацията на данните от тях - пред Детски 

Екостационар „Бели брези“ и в м. Офелиите – координиране отстраняването на 

технически проблеми с експерти от stringmeteo.com, закупуване и подмяна на 

консумативи и др.  

 Осигуряване работата на автоматичните метеорологични станции: смяна на 

всички батерии (на конзолите, на термо-хигро сензорите и на дъждомерите) на 

АМС „Белите брези“ и АМС „Офелиите“.  

 Създаване на календар с дейностите по метеорологичен мониторинг за 

минали и предстоящи събития. 

 Създаване на база данни с наличната, получена от автоматичните 

метеорологични станции, в т.ч.:  

o Таблични хранилища с директни данни от АМС „Белите брези“, 

„Офелиите“ и „Пазачница“ за 2016 – 2017 г. 

o Таблични хранилища със срочни данни, синоптични и климатични 

обобщения от АМС „Белите брези“ и „Офелиите“ за 2017 – 2018 г. 

o Таблично хранилище със средни данни и екстремуми от АМС „Белите 

брези“ за 2018 г. 

 Комуникация с ОП „Екоравновесие“ за отстраняване на скитащи и бездомни 

кучета от територията на ПП „Витоша“. 

 Проверка за състоянието на феромонови уловители в района на Офелиите, 

Алеко и Финална къща, поставени в рамките на проект по ОПОС на ДПП 

„Витоша“. 

 Среща с ЧЕЗ за набелязване на мерки за изолиране на електропроводи на 

територията на Природен парк „Витоша“.  

 Посещение на Бояна, Дендрариум, Момина скала, Офелии и Конярника с 

ентомолози от НПНМ.  
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ДЕЙНОСТТТА В СНИМКИ: 

 Осъществяване на мониторинг на 

абиотични фактори: сваляне и обработка 

на данни от метеостанцията на ДЕ „Белите 

брези“ и Офелиите: 

  

 Монтиране на нови дъждомери и смяна на 

счупен ветромер, измерване и смяна на 

батерии на метеостанцията при ДЕС „Бели 

брези“ и м. Офелиите: 

  

 Подпомагане на торфищен участък над х. 

„Кумата“ - косене и изнасяне на окосената 

маса: 

  

 Обслужване на метеостанциите на Детски 

Екостационар и Офелиите – подмяна на 

батерии на сензорите и конзолите, 

поставяне на дата логер към 

метеостанцията на Детски екостационар 

съвместно с представител на stringmeteo: 
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 Поддържане на Спирала на билките пред 

Детски Екостационар „Бели брези“ с 

лечебни растения от флората на Витоша – 

почистване, плевене и обогатяване на 

колекцията от растителни видове. 

 

    

 Подготовка на разсад за спирала на билките: 
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VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 

През 2018 г. са извършени общо 149 бр.  рутинни, съвместни и комплексни проверки 

със служители от РДГ София, РДГ Кюстендил, РИОСВ София, РИОСВ Перник, ТП 

ДГС София, ТП ДЛС Витошко-Студена, ЮЗДП ДП, Столична община, Община 

Перник, 06 РУ към СДВР, 06 РС ПБЗН. Извършените проверки са описани по-долу, 

както следва: 

 

Съвместни проверки: 

 Съвместни проверки с РДГ София – 13 бр. (с вкл. проверки по подадени сигнали, 

писма от граждани); 

 Съвместни проверки с РДГ Кюстендил – 10 бр. (с вкл. проверки във връзка с  

изготвени ГСП за горски имоти – частна собственост; проверки по изготвени план-

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

дървостой и МРГ сграден фонд); 

 Съвместни проверки с РИОСВ София и РИОСВ Перник – 2 бр. по постъпили 

сигнали; 

 Съвместни проверки с ТП ДГС София – 8 бр. (с вкл. проверки по стопанисване и 

охрана на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДГС); 

 Съвместни проверки с ТП ДЛС Витошко-Студена – 12 бр. (с вкл. проверки по 

план-извлечения за изсъхнал и повреден дървостой и проверки по стопанисване и 

охрана на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДЛС); 

 Съвместни проверки с ЮЗДП ДП Благоевград – 6 бр. по постъпили сигнали и 

писма във връзка с паднали и опасни дървета, както и по постъпили жалби и писма 

от граждани; 

 Съвместни проверки със Столична община – 9 бр. (във връзка със сграден фонд на 

територията на ПП „Витоша“); 

 Съвместни проверки с Община Перник – 5 бр. (във връзка със сграден фонд на 

територията на ПП „Витоша“). 

Комплексни проверки: 

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

ДГС София,  06 РУ към СДВР, 06 РС ПБЗН – 3 бр. 

Рутинни проверки: 

  ДПП „Витоша“ – 81 бр.  

 

Контрол върху дейностите, извършвани в ГТ: 

Съставени КП и АУАН: 

 Съставени 22 бр. КП от служители  на ДПП; 

 Съставени 4 бр. ( 3 бр. по ЗЗТ и 1 бр. по ЗГ от служители от ДПП); 

 Извършване на контрол по изпълнението на заповедта за достъп до пещерата 

Духлата – 12 проверки. 

 

Консултации и издаване на предписания при констатиране на пропуски и нарушения: 

 Написани доклади – 7 бр.; 

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

НСГ – 16 бр. 
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Контрол по спазване на режимите в територията, съгласно ПУ на ПП „Витоша“: 

 Извършени проверки – 109 бр.; 

 

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

 Общо осъществени проверки – 34 бр.;  

 Участие в съставянето на КП – 20 бр.; 

 Отговори на жалби – 9 бр.; 

 Изготвени доклади – 6 бр.; 

 Отговори на постъпили сигнали и жалби – 61 бр.; 

 Изготвяне на писма и становища за допустимост за провеждане на мероприятия по 

чл. 150 от ЗГ – 59 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 – 10 

бр. 
 

Участие в работни срещи, текуща кореспонденция и съгласувателни процедури: 

 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 и собствеността на ПП 

„Витоша“; 

 Участие в работна среща със Столична община относно Плана за взаимодействие 

при зимни условия; 

 Участие в семинар по лесозащита на територията на ТП ДЛС „Осогово“; 

 Участие в съвещание по стопанисване на горите на територията на ТП ДГС 

Дупница; 

 Участие в проверки по приемане на ГСП на ТП ДГС София и ТП ДЛС „Витошко-

Студена; 

 Участие в обучение по безопастност и извънредни ситуаци при посещение на 

обекти извън града на територията на ПП „Врачански Балкан“; 

 Отговори на писма – 63 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 – 13 бр.; 

 

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 – 2 бр.; 

 Съставени КП – 2 бр.; 

 Написани доклади – 2 бр. 
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ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ: 

 Съвместна проверка с РДГ София и 06 

РУ към СДВР за незаконна сеч и 

съхранение на дървесина, добита от 

територията на ПП „Витоша“ в имот на 

ул. Сговорна дружина №1: 

 

 
 Среща на експерти по горска сертификация по FSC на територията на Природен парк 

„Витоша“: 

  

 Проверка на обекти за добив на дървесина.: 
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 Проверка на МПС и транспортирана дървесна на територията на ПП „Витоша“: 

 

  

  

 Семинар /обучение/ по лесозащита на 

територията на ТП ДЛС Осогово: 
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 Залесяване на територията на ДЛС „Витошко – Студена“, подотдел 14 /б/ и /в/: 

  

 Проверка по сигнал в землището на с. Ярлово на територията на ТП „ДЛС Витошко – 

Студена“: 

  

 Участие в съвещание по стопанисване на горите и маркиране на ЛФ 2019 г., проведено в 

териториалния обхват на ТП ДГС „Дупница“: 
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 Теренни проверки на извършента инвентаризация на ГТ във връзка с приемането на ГСП 

на ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и ТП ДГС София: 

   

 Проверка в ГТ в района на хижа „Селимица“. При проверката се установиха земно- 

изкопни работи в два имота под хижата. Съставен КП и впоследствие АУАН по ЗЗТ. 
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VII. РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Работа по подготовка на проектно предложение „Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк 

„Витоша“ по Процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи 

в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”:  

 Преглед на кореспонденция от МОСВ във връзка с насоките за кандидатстване по 

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 След получено одобрение от ИАГ за включване на допълнителна дейност в 

проектното предложение на ДПП „Витоша“, изготвяне на писма за съгласуване 

на дейността от НСЗП и УО на ОПОС.  

 Участие в обучение по процедурата, организирано от УО на ОПОС. 

 Допълване на изискани документи от МОСВ и отстраняване на бележки по 

проектно предложение на ДПП „Витоша“. 

 

Работа по подготовка на две проектни предложения по втората Покана за набиране 

на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014-2020:  

 Участие във форум за търсене на партньори в гр. Божурище.  

 Работна среща със сдружение „Азбукари“ във връзка с възможностите за 

съвместна дейност и участие в проекти.  

 Изготвяне на предложения за интерпретативни материали за горите и горската 

флора на Витоша във връзка с разработвано проектно предложение от ДПП и 

„Азбукари“.  

 Среща с представители на горски техникум в Сурдулица и с НПО „НОВИТАС“ в 

Пирот.  

 Събиране оферти за бус и високопроходим автомобил.  

 Обход на терен за определяне на места за “Класна стая на открито“. 

 Изготвяне на проект за открита класна стая.  

 Определяне на места за горско училище и горски опознавателни маршрути.  

 Подготовка на материали и чертежи за проекти. 

 Подготовка и превеждане на технически спецификации. 

 Подготовка на апликационен формуляр на английски език. 

 Допълване на изискани допълнителни документи по проектно предложение на 

ДПП „Витоша“ за екологично образование от Секретариата на Програмата 

Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. 

 

Стартира работа по проект „Възстановяване и поддържане на приоритетни 

природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”:  
 Участие в обучение за работа с ИСУН в МОСВ. 

 Участие в оперативна среща на Екипа за управление относно стартиране на 

проекта. 

 Провеждане на оперативна среща с екипа по проекта и обучение по ЗОП. 

 

Одобрен е проект на ДПП „Витоша“ „Екологичното образование – мост към 

устойчивото развитие на трансграничния район“ за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП 

България-Сърбия, 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2.  

 Провеждане на работна среща с партньорите от Centar za razvojnu podrsku I 

inicijativu "Novitas" Pirot за изясняване на детайли по подписването на грантово 

споразумение. 

 

ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ: 

 Участие във форум в гр. Божурище за търсене на партньори при подготовката на проектно 

предложение по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата 

Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020: 

  

 Обход на терен за определяне на места за “Класна стая на открито”: 

 

  

 Оглед на терен на подходите към Боянския водопад във връзка с проекта „Възстановяване 

и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша“ по ОПОС 2014 – 2020 г.: 
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 Подписване на договор с МОСВ за проектно предложение на ДПП „Витоша“ 

„Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша“: 

 

 Участие в обучение за работа с ИСУН в МОСВ: 

 

 
 

 

 
 

 Участие в оперативна среща на Екипа за управление относно стартиране на проекта 

„Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша“: 
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 Провеждане на оперативна среща с екипа по проекта „Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк 

„Витоша“ по ОПОС 2014 – 2020 г. - обучение по ЗОП: 
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VIII. РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА 

 

 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА, НАЗНАЧЕНА В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД РД 09-814/18.10.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ и ГОРИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, 

СВЪРЗАНИ СЪС СЪСТОЯНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО 

НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША“ 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ – 14 бр., в района на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 

район Витоша – територии от землище на с. Мърчаево, с. Владая, кв. 

Красно село, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново; землищата от 

ОБЩИНА ПЕРНИК – землища на с. Рударци, с. Кладница, с. Боснек и с. 

Чуйпетлово. 

ПЕРИОД НА ТЕРЕННИТЕ ПРОВЕРКИ: 16 май - 26 септ. 2018 г. 

ИЗГОТВЕНИ ПРОТОКОЛИ – 14 бр: 

 на територията на Столична община – 9 бр. 

 на територията на община Перник – 5 бр. 

ПОПЪЛНЕНИ КАРНЕТИ – 218 броя: 

 на територията на Столична община –104 бр. 

 на територията на община Перник –114 бр. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБРАНА ПРИ ПРОВЕРКИТЕ ПРЕЗ 2018 г. 

ОПИСАН СГРАДЕН ФОНД – 218 ОБЕКТА: 

 на територията на Столична община – 104 обекта 

 на територията на Община Перник – 114 обекта 

УСТАНОВЕНИ СОБСТВЕНИЦИ НА 79 ОБЕКТА (36 %): 

 на територията на Столична община – на 67 обекта (64 %) 

 на територията на Община Перник – на 12 обекта (10,5%) 

ВЕДОМСТВЕНИ СГРАДИ – 13 броя: 

 на територията на Столична община - 10 бр. 

 на територията на Община Перник – 3 бр. 

ИЗОСТАВЕНИ И РУШАЩИ СЕ СГРАДИ – 26 броя: 

 на територията на Столична община - 16 бр. 

 на територията на Община Перник - 10 бр. 
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ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОВЕРЕНИТЕ ОБЕКТИ  

РАБОТЕЩИ ОБЕКТИ – 46 броя:  

 На територията на Столична община - 38 бр. 

 На територията на Община Перник - 8 бр.  

НЕРАБОТЕЩИ ОБЕКТИ – 61 броя: 

 На територията на Столична община – 26 бр. 

 На територията на Община Перник – 35 бр. 

В РЕМОНТ – 12 броя: 

 На територията на Столична община – 8 бр. 

 На територията на Община Перник – 4 бр.  

НЕУСТАНОВЕНИ ПО ФУНКЦИОНИРАНЕ – 3 броя: 

 На територията на Столична община – 2 бр. 

 На територията на Община Перник – 1 бр. 

ЧАСТНИ ОБЕКТИ: 

 На територията на Столична община - 3 бр. (Тихия кът, Профилакториум 

Кремиковци, бирария Ривърсайд) 

 На територията на Община Перник – 56  бр. – жилищни/вилни сгради 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ: 

 Без съоръжения – 8 бр. 

 Изгребни ями - 30 бр.  

 С пречиствателни станции - 6 бр. 

 С попивна яма - 6 бр. 

 В ремонт - 3 бр. 

 Неустановени  – 150 бр. 

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ: 

ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ:  

 На територията на Столична община  - 75 бр., предоставени – 17 бр. 

 На територията на  Община Перник  - 108 бр.,  предоставени – 3 бр. 

ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: 

 На територията на Столична община – 43 бр., предоставени – 8 бр. 

 На територията на Община Перник - 12 бр., предоставен – 1 бр. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ: 

 На територията на Столична община - 21бр., предоставени- 2 бр.  

 На територията на Община Перник – 2 бр., предоставен - няма 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ: 

 На територията на Столична община – 13 бр.  предоставени - няма 

 На територията на Община Перник - няма 
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