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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

2019 Г. 

 

ОТЧЕТЪТ ОБХВАЩА НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТА ПО: 

І. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ 

ПРОЦЕСИ 

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

VII. РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ  

VIII. РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:  

 

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ - 70,859.10 лв.  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ: 6,887.24 лв. 

 

ДАРЕНИЯ – 12 425 ЛВ. 

 

- ОТ РАЗЛИЧНИ ДОНОРИ И ДАРИТЕЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

„ВИТОША ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ“ – 2 925 лв.. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“ - 9 500 лв. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА 

 Възстановяване на дървените мостчета – 12 бр.; 

 Изработени маси „Витошки тип“ - 40 бр.; 

 Изработени погледни табла – 1 бр. 

 Поддържане чрез окосяване на местообитания на лалугера; 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 

 

ОБЩ БРОЙ ОСИНОВЕНИ ОБЕКТИ  - 24 бр.   

ПРОВЕДЕНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ – 45 бр.; 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ – над 1 500 човека;  

 

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 150 бр.;  

 Освежена и допълнена лятна (лентова) маркировка – по 1 маршрут; 

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

 Събрани и извозени  - над 30 куб. м; 

 Заредени от доброволци горски аптечки – 10 бр. 

 Залесяване в Княжевска борова гора; 

 Ремонтирани заслони – 2 бр. 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТЛИЧИЯ: 

 

 ОТ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА - ГОДИШНА НАГРАДА „НАЙ-

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО“ 

 ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН МЕДАЛ ЗА 

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ  

 

І. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В рамките на това направление са извършени редица дейности свързани с 

почистване и обновяване на туристическата инфраструктура, ограничаване достъпа на 

моторни превозни средства, монтиране на информационни табла и табели, маси 

„Витошки тип“ и др.  

Дейностите са финансирани и изпълнени основно чрез: доброволчески акции, 

финансиране по проекти с външно финансиране, дарителски кампании, както и в 

изпълнение на споразумението за сътрудничество с Югозападно държавно 

предприятие.  

Реализирани ремонтни дейности с бюджетни средства 

С предоставените средства за външни услуги през годината беше почистена и 

обновена туристическа инфраструктура в м. Игликина поляна - ремонт на чешма, 
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премахване на стари огнища и почистване на терена, ремонт на дървени елементи на 

беседка и пейки. Беше ограничен и достъпа на МПС при Детски екостационар „Белите 

брези“ и м. Офелиите. При „Белите брези“ бяха поставени 3 броя маси „витошки тип“, 

а при Музея на мечката беше изработено и монтирано дървено информационно табло с 

двустранна медия.  

 

  
 

Реализирани ремонтни дейности с доброволчески акции 

 

Общ брой на осиновените обекти на територията на парка са 24 бр. 

С помощта на доброволци през годината на територията на парка са обновени, 

ремонтирани и възстановени елементи на парковата инфраструктура и маркировка, 

както следва: 

Изградени нови мостове/скари – 6 бр.; 

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

Освежени/лакирани елементи на парковата инфраструктура на територията на 

парка – повече от 150 бр.; 

Освежена и допълнена лятна (лентова) маркировка по туристически маршрут х. 

„Кумата“ - м. Конярника; 

Почистени канавки/водостоци по туристически алеи и пътеки в парка – повече 

от 6 800 л. м; 

Събрани и извозени над 30 куб. м смесени отпадъци в м. Момина скала 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 

                   гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел. / факс: 029895377, тел.: 029805688  

 
 

4 

 

  
 

Ремонтирани и заредени с материали за първа помощ горски аптечки на 

територията на парка: над 10 бр. 

Залесяване в Княжевска борова гора – повече от 100 доброволци залесиха 400 

фиданки от зимен дъб в района на Княжевска гора; 

Бяха ремонтирани и възстановени 2 броя туристически заслони: заслон „Синята 

стрела“ и заслон в м. Васильова ливада 

 

  
 

През годината бяха проведени 45 бр. доброволчески акции, като общия брой на 

участниците в тях възлиза на над 1500 човека; 
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Изпълнение на дейности по проекти с външно финансиране - донорски 

проекти: 

Във връзка с инициативата „Зелени истории на открито“, по инициатива и с 

финансовата подкрепа на „Пощенска банка“ беше изграден 1 бр. дървен мост, 

изработени и поставени 2 бр. маси „витошки тип“. Бяха изработени и поставени 7 броя 

информационни табели за дървесни видове, а алеята в местността Златните мостове 

беше възстановена. 

С финансовата подкрепа на фондация „Европейска столица на спорта“ беше 

изградена нова детска площадка в м. Игликина поляна.  

 

В рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0015 - „Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие 

са изработени и монтирани 15 броя информационни табла (6 бр. по Дейност 1: 

Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно 

местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“); 4 бр. по 

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 

9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни склонове" и 5 бр. по Дейност 3: Подобряване 

състоянието на популациите на 7 вида птици: Пернатонога кукумявка (Aegolius 

funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен 

щъркел (Ciconia nigra). Извършено е и полагане на лентова маркировка по 

туристически маршрути в изпълнение на Дейност 2. 
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Реализирани дейности, финансирани по договор с ЮЗДП 

В рамките на сключеното с Югозападно държавно предприятие споразумение за 

сътрудничество бяха изработени, монтирани и лакирани 12 броя дървени мостове, 

изработени 40 броя маси „витошки тип“, чието поставяне на терен предстои да бъде 

изпълнено през настоящата година, изработено 1 бр. погледно информационно табло. 

 

  
 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

 

Дейността на дирекцията в направление „Връзка с обществеността“ обхваща 

организацията на събития, традиционни чествания, отбелязване на забележителни 

годишнини, юбилеи, свързани с историята на планината и природния парк. Подготвени 

са публикации за местни и национални медии.  

Резултатът от тази дейност може да бъде обобщен както следва: 

Организирани са и са проведени повече от 10 събития, в това число: отбелязване на 85-

годишнината на ПП „Витоша“; инициативите „Споделени игри“ и „Един ден на 

Витоша“ в м. Игликина поляна, организирани съвместно с Фондация „София - 
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Европейска столица на спорта“ в подкрепа на каузата „Витоша – достъпна за всички“; 

отбелязване на 550-годишнината от връщане на мощите на Св. Иван Рилски от Велико 

Търново в Рилския манастир и провеждане на първия по рода си поклоннически поход 

„Светият път“ по стъпките на процесията от 1469 г.; активно участие в кампанията на 

БТВ „Да изчистим България заедно!“. 

Експертите подпомогнаха организираните в Борисовата градина и в Южен парк 

мероприятия на ИАГ във връзка с отбелязването на Седмица на гората, както и в 

провеждането на националното изложение „Природа, лов, риболов“ в гр. Пловдив.  

През годината продължи участието на дирекцията в първата система за споделено 

ползване на електрически велосипеди в гр. София - съвместна инициатива на „Зелена 

София” и „Клийнтех България”. 

Беше подновено споразумението за сътрудничество между ДПП „Витоша“ и Столична 

библиотека за реализиране на социалния проект „Библиотеки в планината“, 

благодарение на което на територията на парка се поддържат 5 библиотеки на едни от 

най-посещаваните туристически обекти. 

В края на годината беше подписано и споразумение за сътрудничество с НЛРСБ за 

провеждане на екологично образование сред подрастващите, като програмата за 

заниманията предстои да бъде разработена и реализирана през 2020 г.  

Чрез образователни събития и представяне на пътуващата изложба „Природните 

паркове на територията на ЮЗДП“ бяха отбелязани 21-март – международния ден на 

горите; Седмица на гората; Международния ден на природните паркове. 

Експерти в дирекцията подпомогнаха реализирането на мултижанровите събития за 

деца „Съкровищата на София“, които се проведоха пред общинския културен институт 

Дом на културата „Искър“. 

Беше сключен договор за сътрудничество с Общинско предприятие „Туризъм“ към 

Столична община за разпространение на информационни материали за ПП „Витоша“ в 

културно-информационните центрове на Столична община. 

През 2019 г. експерти от дирекцията участваха в 12 инициативи, сред които 19-ия 

пореден поход „По стъпките на Чолака“, традиционно изкачване на Черни връх, 

традиционното честване на Еньовден, поход от Княжево до Копитото в памет на Боян 

Петров и мн. други.  
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Сред мероприятията, които бяха организирани от дирекцията на парка са ежегодното 

отбелязване на международния ден на детето и международния ден на доброволеца 5-и 

декември.  

През изминалата година ДПП „Витоша“ беше отличена с грамота за „Успешно 

сътрудничество“ по време на церемония по връчване на „Годишните награди“ на 

Столичната библиотека.  

Издаване на информационни и рекламни материали за ПП „Витоша“  

През 2019 г. библиотека „Витоша“ беше обогатена с юбилейното издание „85 години 

Природен парк „Витоша“ на български език в обем 100 страници. Бяха изработени и 

отпечатани нови стикери с птици и растения, обитаващи Природен парк „Витоша“, 

както и общ широкоформатен календар за 2020 г. на Природните паркове в България. 

През годината бяха организирани и експонирани 4 тематични изложби, посветени на 

значими дати и годишнини от природозащитния календар. Експерти от дирекцията 

участваха в 8 интервюта, както и в телевизионно предаване на Българска свободна 

телевизия по случай (БСТВ) Международен ден на природните паркове. 

Дирекцията на парка подържа информационен сайт www.park-vitosha.org, където може 

да бъде намерена актуална информация за историята, структурата, управлението и 

дейността на ДПП. 

ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дейностите в направление „Екологично образование се провеждат в няколко 

направления: Образователни дейности в изградените и поддържани от дирекцията 

музеи; Открити уроци и занимания по методите на „Горската педагогика“ в столични 

учебни заведения  

  
 

За периода април-октомври 2019 г. общият брой на посещенията в двата музея на 

Мечката и на Совите за възлиза на 3810 посетители, като общия брой на изнесените 

беседи е 60.  

 

http://www.park-vitosha.org/
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Груповите детски посещения с беседи в основната си част са организирани от 

Туристическа Агенция „Марина Спорт“, Спортен Клуб „Мотен“, Туристическа 

Агенция „Балкан Холидейз“ и др., с които дирекцията на парка си сътрудничи успешно 

през последните години. 

Освен тези мероприятия в Детски Екостационар „Бели брези“ се проведоха и 

мероприятия с образователна насоченост като прожекции на филми, обучения на деца 

по повод Седмица на гората, лекции на тема „ПП „Витоша“ – природни дадености, 

режими и норми“ и „Природен парк „Витоша“ и опазване на неговото 

биоразнообразие“ пред студенти от Лесотехнически и Софийски Университет, 

образователни занимания и игри с младежи от Дневен център за лица с ментални 

увреждания „Света Марина“. Образователните игри и беседи са част от ежеседмичната 

работа на експертите в парка през периода май-октомври.  

И през 2019 г. се проведе традиционната „Арт ваканция на Витоша“ - обучение на деца 

в различни творчески направления (музика, рисуване и приложни изкуства, кино, 

куклен театър, фотография), организирано от Мюзик Плей през месец юли в 

продължение на 5 седмици. 

Проведено беше и традиционно музикално събитие, организирано от „Модо България“ 

„Концерт на възглавници“. 

 

Работа с подрастващи по методиката на Горската педагогика 

През годината Дирекцията на парка се включи активно в инициативата на 

Изпълнителна агенция по горите „Лесовъд за един ден“, която се проведе в 

„Борисовата градина“ и в която взеха участието на близо 100 деца от две столични 

училища. Дирекцията участва активно и в работата на информационните шатри на 

открито по повод съвместна инициатива на ИАГ и ДПП „Витоша“ в Южния парк.  

Освен инициативите в рамките на Седмица на гората, мероприятия по методиката на 

Горската педагогика бяха провеждани и през останалите месеци на учебната година, 

като бяха организирани 15 мероприятия с участието на деца от столични училища и две 

детски градини 

Чрез беседи и образователни занимания бяха отбелязани и редица дати от екологичния 

календар като „Международния ден на водата“, Международния ден на горите и др.  

Представители на парка взеха участие в Международно състезание за ученици 

„Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“ в гр. Тетевен, организатор 
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Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН  във връзка със  

специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu; 

 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

Дейността на дирекцията в направление „Практико-приложни изследвания“ се 

развива по три основни компонента – абиотични фактори на средата, флора и 

фауна. 

 

По компонент „Абиотични фактори на средата“ ДПП Витоша осигурява работата и 

изправността на 5 автоматични метеорологични станции (АМС), собственост на ДПП 

„Витоша“ и осъществява постоянно сътрудничество с уеб-сайта www.stringmeteo.com.  

Дирекцията на парка поддържа база данни с информация, получена от автоматичните 

метеорологични станции, като срочни данни, синоптични и климатични дневни и 

месечни обобщения от АМС Белите брези и АМС Офелиите и дневни, месечни и 

годишни средни данни и екстремуми от АМС Белите брези и АМС Офелиите за 

годината. Дирекцията на парка поддържа и календар с дейностите по метеорологичен 

мониторинг за минали и предстоящи събития. 

 

  
 

Експерти на парка извършват и регулярен мониторинг на качеството на водите с 

помощта на закупената по проект №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ апаратура за мониторинг на качеството на водите (оксиметър с усилен 

електрод за разтворен кислород, йон-селективен електрод за нитратен йон и йон-

селективен електрод за амониев йон, спектрофотометър, термореактор за разлагане на 

водни проби). 

http://www.stringmeteo.com/
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През месец септември и октомври (в периода на маловодие) е извършено пробовземане 

от 15 реки (Струма, Матница, Кладница, Рударщица, Мърчаевска, Владайска, 

Планинишка, Боянска, Драгалевска, Симеоновска, Янчовска, Бистришка, Железнишка, 

Куртова, Палакария), 1 езеро (Боянско езеро), 1 торфище (при с. Чуйпетлово) и 5 

карстови извора (Чуйпетлово, Джераница, Горен Боснешки, Живата вода, Врелото), 

като водните проби са анализирани по 12 показателя (температура, pH, 

електропроводимост, разтворен кислород, амониеви йони, нитратни йони, нитритни 

йони, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, БПК5, перманганатен индекс) 

Създадено е таблично хранилище с данните от анализа на качеството на природните 

води за 2019 г. 

 

По компонент „Флора“ е извършен мониторинг върху популациите на 14 редки, 

застрашени и уязвими растителни видове. Сред видовете обект на мониторинг са 8 

вида, включени в НСМБР: рилска иглика (Primula deorum), витошко лале (Trollius 

europaeus), жълт планински крем (Lilium jankae), жълта тинтява (Gentiana lutea), 

петниста тинтява (Gentiana punctata), кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), 

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

видове от Боснешки карстов район: планинско котенце (Pulsatilla montana), източна 

ведрица (Fritillaria orientalis), пролетен горицвет (Adonis vernalis), и видове, 

реинтродуцирани по проекти с външно финансиране: алпийски повет (Clematis 

alpina), тис (Taxus baccata), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), петтичинкова върба 

(Salix pentandra), водна детелина (Menyanthes trifoliata), клек (Pinus mugo). 
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През годината е извършен мониторинг на постоянни пробни площи за 3 тревни 

местообитания: 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 

(Molinion caeruleae); 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен 

терен в планините; 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis); 4 горски местообитания: 91Н0 Панонски гори с Quercus pubescens; 9110 

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum; 91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 1 скално 

местообитания: 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. 

Актуализирана е ГИС базата данни с висши растения на територията на парка - заснети 

и внесени в базата са новоустановени находища на редки и защитени видове като 

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

водна детелина (Menyanthes trifoliata). 

Допълнена е базата данни със снимков материал на флората на Витоша. Периодично са 

събирани и хербаризирани растителни видове. Част от тях (16 броя) са монтирани в 

кутии, които са експонирани в Детски екостационар „Бели брези“. 

   

Експерти от парка поддържат „Спиралата на билките“ пред Детски Екостационар „Бели 

брези“ с лечебни растения от флората на Витоша: извършено е периодично почистване, 

плевене и обогатяване на колекцията от растителни видове.  

Извършени са действия по отстраняване на растението щитолистни какички 

(Nymphoides peltata) от Боянско езеро – нетипичен за Витоша и инвазивен за 

местообитанието вид; Проследено е разпространението на инвазивния вид Fallopia 

japonica. 
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Експерти от дирекцията участват в експертната работна група за обсъждане на 

Документа за целите на Натура 2000 и работата по обсъждане на актуализираната 

Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД). 

Представители на Европейското сдружение за дива природа (European Wildreness 

Society), със съдействието на експерти от парка извършиха проучване на 

възможностите за присъединяване на част от територията на парка към Европейската 

мрежа за дива природа (European Wilderness Network). Изпратено е официално 

становище до МОСВ с предложение за евентуално включване на териториите на двата 

резервата в тази мрежа. 

По компонент Фауна е извършен е мониторинг на два вида от НСМБР - Кафява мечка 

(Ursus Acrtos) и Дива коза (Rupicapra rupicapra).  

 

  
 

В изпълнение на споразумение за сътрудничество със Софийски университет по проект 

в подкрепа на докторанти „Взаимоотношения между белката и златката в ПП „Витоша“ 

и влияние на примамката върху регистрациите им“ с участието на докторанти от 

Биологически факултет на Софийски университет и експерт фауна от ДПП „Витоша“ 

бяха поставени и обслужвани 20 бр. фотокапани, в резултат на което е създадена база 

данни с над 3000 снимки на фауната на Витоша.  

В рамките на проекта, бяха поставени и живоловни капани за дребни бозайници и е 

изготвен анализ на хранителната база на дребните хищници на територията на парка.  
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Дирекцията на парка активно си сътрудничи и с общинско предприятие 

ЕКОРАВНОВЕСИЕ за отстраняване на бездомни и скитащи кучета от територията на 

ПП ‚Витоша“. През изминалата година бяха извършени пет съвместни акции, които 

бяха съсредоточени в най-натоварените туристически центрове от северната част на 

планината.  

През годината в адаптационната волиера „Белите брези“ бяха аклиматизирани 1 

мишелов и 1 бухал, които след периода на аклиматизация бяха освободени на 

територията на планината.  

Експерт от парковата дирекция участва и в заседанията на постоянно действаща 

областна епизоотична комисия в по проблемите с АЧС; 

 

Представител на дирекцията участва в среща "Преодоляване на ключови проблеми при 

опазването и спасяването на бедстващи диви животни – съвместни дейности между 

институции, представители на местната власт, заинтересовани лица, НПО“ в гр. Стара 

Загора. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ 

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ  

Основните дейности за поддържане на естествените природни процеси са 

изпълнявани в рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ като могат да бъдат обобщени по следния начин: 

По отношение на компонент Абиотични фактори с цел реализиране на 

дейностите по възстановяване на торфищни комплекси (тип местообитание 7140 

"Преходни блата и плаващи подвижни торфища“)“ е закупена апаратура, необходима за 

провеждане на мониторинг на количеството и качеството на торфищните води. 

Планирани са дейностите за извършване на мониторинг на качеството на торфищните 

води, който е реализиран при с. Чуйпетлово. Извършено е пробовземане от 2 пункта и е 

извършен анализ, с помощта на закупената по проекта апаратура, по 12 показателя 

(температура, pH, електропроводимост, разтворен кислород, амониеви йони, нитратни 

йони, нитритни йони, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, БПК5, перманганатен 

индекс); 
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Изготвена е документация, проведена е обществена поръчка и е подписан 

договор за доставка и монтаж на апаратура за мониторинг на водния баланс на 

торфището при с. Чуйпетлово, чрез която ще бъде проследявано допълнителното водно 

количество, постъпващо в торфището след прилагане на възстановителните мерки за 

оводняването му и ще се проследява нивото на торфищните води. 

По отношение на компонент Флора са реализирани действия по подпомагане 

възстановяването на торфената покривка в подходящи местообитания, чрез внасяне на 

фрагменти от торфени мъхове (Sphagnum sp.) върху предварително окосени и оводнени 

участъци, а в направление Фауна е изготвено техническо задание по Дейност 3: 

Подобряване състоянието на популациите на 7 вида птици: Пернатонога кукумявка 

(Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел 

(Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и 

Черен щъркел (Ciconia nigra), проведена е обществената поръчка и е сключн договор с 

изпълнител, който ще извърши изолиране на 30 ключови електрически стълба за 

осигуряване безопасността на прелитащите птици. 

 

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 

През 2019 г. служители на парка са извършили общо 283 бр. както следва:  

 

59 бр. планирани съвместни проверки: 

с РДГ София – 11 бр., с РДГ Кюстендил – 9 бр. (с вкл. проверки по подадени 

сигнали, писма от граждани, по изготвени ГСП за горски имоти – частна собственост; 

проверки по изготвени план-извлечения); 

с РИОСВ София и РИОСВ Перник – 4 бр. по постъпили сигнали; 

с ТП ДГС София – 20 бр. и с ТП ДЛС Витошко - Студена – 9 бр. (с вкл. проверки 

по стопанисване и охрана на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДГС и ТП 

ДЛС; проверки по план-извлечения); 

Съвместни проверки със Столична община – 3 бр. и с Община Перник – 3 бр. 

(проверки на сграден фонд на територията на ПП Витоша). 

2 бр. Комплексни проверки със служители от РДГ София, ТП ДГС София, 06 РУ към 

СДВР, 06 РС ПБЗН; 

80 бр. Рутинни проверки на експерти от дирекцията.  

12 бр. проверки по контрол по изпълнението на заповедта за достъп на пещерата 

Духлата; 

89 бр. проверки по спазване на режимите в територията, съгласно ПУ на ПП „Витоша“: 

41 бр. проверки по постъпили сигнали; 

 

В резултат от проведените проверки от служители на ДПП са съставени 16 бр. КП, и 2 

бр. АУАН по ЗГ, а 12 бр. КП са съставени от други институции с участие на служители 

от дирекцията. 

 

Изготвени са 41 бр. отговори на постъпили сигнали и жалби. 

 

Експерти от дирекцията са участвали в срещи със Столична община относно Плана за 

взаимодействие при зимни условия; заседания и проверки във връзка с приемане на 
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ГСП на ТП ДГС София и на ГСП на ТП ДЛС Витошко-Студена; в съвместни работни 

срещи по приемане на СОЗ на територията на ТП ДГС София, както и за изменение на 

кадастрална карта с ТП ДГС София. 

Съвместно с представители на ЮЗДП и ТП ДГС София са предприети действия по 

отстраняване на опасните дървета от туристическите алеи и пътеки – 8 бр.;  

 

Изготвен План за взаимодействие и са извършени 7 бр. съвместни проверки със 

служители от РДГ, СДВР, 06 РС ПБЗН, 06 РУ към СДВР. 

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ и РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО 

ФИНАНСИРАНЕ –  

 

Дирекцията на парка изпълнява Проект № BG16M1OP002-3.007-0015 - 

„Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове 

на територията на Природен парк „Витоша“ , финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейският фонд за регионално развитие. 

 

Дейностите по проекта следва да бъдат изпълнени в рамките на 32 месеца считано от 

15.10.2018 г. За постигане на заложените цели са планирани 6 бр. дейности, като една 

от тях е изпълнена. До края на 2019 г. са сключени всичките договори по проекта 

/14бр./., 4 от които са приключени, а останалите са в процес на изпълнение. 

Общият бюджет на проекта е на стойност: 419 000.4 лв., от които към 31.12.2019 г. са 

усвоени средства в размер на 154 256,06 лв. Сумата на верифицирани средства възлиза 

на 154 160,11 лв. 

 

В съответствие с предвидените дейности през изминалата година е изпълнено: 

 По дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни 

комплекси (природно местообитaние 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища“) – закупена е апаратура за мониторинг на водния баланс на торфището; 

 

По дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни 

местообитания 9130 „Букови тори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180* „Смесени гори от 

типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“, чрез ограничаване на ерозионните 

процеси и антропогенния натиск в района на Боянски водопад“ е положена лентова 

маркировка за насочване на туристопотика по маршрути с обща дължина - 5 км. 
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В рамките на 2019 г. беше разработено и одобрено проектно предложение „Тайните на 

Витошката гора“ финансиран от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за 

да помогнеш“. Основна цел на проекта е да допринесе за опазване на горите на Витоша 

и за популяризиране на тяхната роля и ценност сред обществото чрез осъществяването 

на три дейности, свързани с ограничаване развитието на корояд-типограф в смърчовите 

гори на Витоша, подпомогне Витошките популации на два редки и застрашени 

дървесни видове – петтичинкова върба и тис, както и образователни занимания за 

подрастващите. 

В средата на месец декември 2019 г. стартира и изпълнението на проект „Екологично 

образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния 

район“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-

Сърбия. Проектът ще допринесе за увеличаване на значението на ПП „Витоша“ като 

обект за провеждане на екологично-образователни и интерпретативни програми.  

В рамките на проекта ще бъде създадена класна стая на открито в ПП „Витоша“ между 

с. Боснек и с. Чуйпетльово, ще бъде монтирано информационни табло до и в близост до 

пещера Духлата, ще бъде възстановена и Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии 

на информационни табла; 

Проектът предвижда разработване на Ръководство за екологично образование вкл. 

материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали), 

обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството както и 

организиране на пътуващо зелено училище, открито училище сред природата в ПП 

„Витоша“, международно детско състезание „Природата – наш общ дом“ и 

международна конференция за екологично образование  

 

VIII. РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА 

 

В изпълнение на Заповед РД09-814/18.10.2017 г. на Министъра на земеделието, храните 

и горите за сформиране и дейността на Междуведомствена работна група за решаване 
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на проблеми, произтичащи от сградния фонд, находящ се на територията на Природен 

парк „Витоша“ през 2019 г. са проведени 4 броя теренни проверки на територията на 

Столична община и са обследвани 50 обекта, за които са попълнени 50 карнета, 

обобщени в 4 протокола. За дейността на комисията през 2019 г. е изготвен подробен 

доклад, изпратен в МЗХГ. 


