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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

За 2021 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. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ  

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:  

 

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ – 75 125 лв.  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ: - 8 307 лв. 

 

ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ – 113 882 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“: - 101 738 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“ – 1 944 

лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ: 10 200 лв. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА 

 Преиздаване на книгите „Бозайниците в България“ 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 

 

OБЩО ОСИНОВЕНИ ОБЕКТИ - 10 бр.   

ОСИНОВЕНИ НОВИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2021 г. - 4 бр. 

ПРОВЕДЕНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ – 53 бр.; 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ – над 250 човека;  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Освежена паркова инфраструктура (мостове, скари и др.): над 150 бр.;  

 Почистени канавки/водостоци по алеи и пътеки в парка: над 4000 л. м; 

 Заредени от доброволци горски аптечки – над 10 бр. 

 Почистване на регламентираните огнища от територията на ПП „Витоша“. 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТЛИЧИЯ: 

 

 ДПП „ВИТОША“ БЕШЕ ОТЛИЧЕНА СЪС „ЗЛАТНА ЗНАЧКА“ ОТ 

БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ЗА  ЦЯЛОСТНАТА СИ ДЕЙНОСТ В 

ПОЛЗА НА ВИТОША . 

 

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, монтиране на информационни табла и 

табели, маси „витошки тип“ и др.  

Дейностите са финансирани и изпълнени чрез бюджетни средства. доброволчески 

акции, по проекти с външно финансиране и дарителски кампании. 

 

А. Изпълнени ремонтни дейности с бюджетни средства. 

 

 С осигурените бюджетни средства беше извършен ремонт на следната 

инфраструктура: 2 бр. погледни площадки над Драгалевски манастир и на Кладнишка 

река; дървени горски библиотеки, дървена сцена и дървен парапет пред Детски 

екостационар „Белите брези“. Изработени и монтирани бяха 2 бр. информационни 

табла; 20 бр. метални насочващи табели за Нископланинска обиколна пътека, както и 

27 броя табели на брайлов и плоскопечатен шрифт, за експониране на дърветата и 

храстите на „Алеята за незрящи“ в местността Дендрариум. 
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Б. Доброволчески акции. 

 

През годината бяха организирани общо 53 доброволчески акции, с участието на повече 

от 250 човека. 

 С помощта на доброволци бяха почистени и премахнати незаконни огнища, 

беше освежена паркова инфраструктура (над 150 бр. мостове, скари, дървени 

парапети); бяха почистени повече от 4000 л. м. канавки/водостоци по туристически 

алеи и пътеки; бяха изградени и 5 бр. нови дървени мостове, ремонтира се каменния 

мост при х. „Момина скала“. Възстановени са 2 бр. чешми. Изработени и монтирани са 

8 бр. информационни табла; 6 бр. нови маси и пейки. Освежени/лакирани са повече от 

150 бр. елементи на парковата инфраструктура на територията на парка. 
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 Освежена и допълнена е лятна (лентова) маркировка по туристически маршрут 

кв. Симеоново - х. „Алеко“; Монтирани са 13 бр. метални стълба за насочващи табели. 

Беше пребоядисана зимната стълбова маркировка от х. „Кумата“ до Черни връх – 218 

стълба. Бяха изработени и монтирани 158 бр. метални насочващи табелки. 
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 Бяха изработени и поставени 3 броя нови горски аптечки, а над 10 броя от 

поставените през предходните години на територията на Парка бяха ремонтирани и 

заредени с материали за първа помощ .  
 

 

   
   

Г. С финансиране по проекти и донорски програми. 

 

Във връзка с инициативата „Зелени истории на открито 2021“ на Пощенска банка  и 

Mastercard беше изградена нова площадка - класна стая на открито при музея на 

мечката, която включва амфитеатрален кът за обучение, пъзел, морски шах, игра 

„Познай кое е това животно“, информационно табло. Пътеката, свързваща музея на 

мечката с местността Дендрариума, беше разширена и почистена. 

 

   
 

Със средства, дарени в рамките на споразумението за сътрудничество с фондация 

„София – Европейска столица на спорта“ бяха почистени езерата в м. Дендрариума. 

Ремонтирани бяха 11 бр. чешми и две туристически алеи м. Златни мостове - х. 

„Момина скала“ и м. Златни мостове – х. Кумата. 
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С финансовата подкрепа на Фондацията се извършиха ремонтни дейности на парковата 

инфраструктура в м. Момина скала (беседки, детска люлка и др.). 

 

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

 

В направление „Връзки с обществеността“ се включват организацията на събития, 

традиционни чествания, отбелязване на забележителни годишнини, свързани с 

историята на планината и природния парк, осъществяват се контакти с медиите по 

теми, свързани с работата на парковата администрация. 

През изминалата година представители на ДПП „Витоша“ участваха активно по 

различни теми в радио и телевизионни интервюта пред БНР, Дарик радио, Радио 

София, News bg,  BTV: представяне на дарителската кампания „През сняг и мъгла от 

Кумата до Черни връх, любопитни факти за Витошката гора, „Какво трябва да правим 

при среща с мечка“, „Какво е състоянието на планината и какви дейности по 

възстановяване на парковата инфраструктура сме предприели през тази година“ и др. 

Дирекцията на парка поддържа  информационен сайт https://park-vitosha.org/ и фейсбук 

страница https://www.facebook.com/park.vitosha, където има актуална информация за 

структурата, управлението и дейността на Природен парк „Витоша“. За изминалата 

година общият брой периодични публикации е над 96, а във фейсбук страницата - над 

145 бр. 

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната и света, част от 

традиционните събития и чествания бяха отменени или проведени без широк достъп за 

населението.  

Дирекцията подпомогна инициативата на Изпълнителна агенция по горите за 

отбелязване на Седмицата на гората като разпространи информация за викторината 

„Учим и знаем за българската гора“, чиято цел беше да насърчи младите хора да научат 

повече за гората и нейните обитатели. Изработиха се кратки филми със заглавия 

„Разходка в гората“, „Витоша през моите очи“, „Работата на експертите и доброволците 

в Парка“, „Традиционни чествания и събития“. Те са качени в платформата youtube.com 

и показват работата на експертите в различни направления. 

За четвърта поредна година „Споделени игри“ на Витоша се превърна в голям спортен 

празник със значим социален ефект. Организираното от Фондация „София – 

европейската столица на спорта”, Дирекция на Природен парк „Витоша“ и  НСА 

„Васил Левски“ събитие събра на Игликина поляна над 250 деца, желаещи да покажат и 

https://park-vitosha.org/
https://www.facebook.com/park.vitosha
youtube.com
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докажат, че хората в неравностойно положение могат да бъдат активни и да се 

занимават с физически упражнения. 

 

   
 

През 2021 г. експертите от Дирекцията взеха участие в традиционните инициативи, 

сред които: Зимен фест (празник, посветен на Световния ден на снега), Летен фест (7-

мо издание), „Къмпинг и караванинг експо“ и други. 

   

   
 

По традиция на Детския екостационар „Бели брези“ се проведе тържество по случай 

Международния ден на детето 1юни с участието на над 100 деца. 

 

   
 

И през тази година Дирекцията взе участие в първата система за споделено ползване на 

електрически велосипеди в гр. София, съвместно със Столична община и „Клийнтех 

България“. 

Чрез споразумението за сътрудничество между Столична библиотека и ДПП „Витоша“, 

на територията на Парка се поддържат 5 библиотеки на едни от най-посещаваните 

места. Във връзка с инициативата „Споделени игри“ беше монтирана и 6-та 

библиотека, на територията на Игликина поляна.  
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През 2021 г. ДПП „Витоша“ беше отличена със „Златна значка“ от Българския 

олимпийски комитет за  цялостната си дейност в полза на Витоша. Отличието беше 

връчено при откриване на фотоизложбата „Витоша – планината, която дава живот“. 

 

 
 

По случай 87-я си рожден ден Дирекцията на Природен парк „Витоша“ гостува с 

пътуващата изложба „Природните паркове на територията на Югозападно държавно 

предприятие“ в дом за стари хора „Надежда“ в гр. София и Център за настаняване от 

семеен тип за деца “Иван Вазов“ в гр. София.  

 

   
 

Предоставена беше богата информация за множество обекти в Парка на безплатния 

пътеводител за България Audio Guide Bulgaria. Приложението дава подробно 

описание на забележителностите и музеите в Парка с маршрути, работно време, снимки 

и видео. 

ДПП „Витоша“ дари книги, дипляни и други информационни материали от богата 

витошка библиотека на новоизградения „Зелен кът за отдих и обучение“ в Северния 

парк, район Надежда.  

Част от изданията от поредицата на Библиотека „Витоша“ гостуват на музейния 

магазин на Националния природонаучен музей при Българска академия на науките. 
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Парковата администрация дари книги на център за работа с хора, зависими от 

наркотици и алкохол „Розовата къща“ в гр. София. 

През изминалата година, чрез информационните ни канали, активно се водеше 

кампанията „През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх“, чрез която се осигуриха 

средства за изработката на нови указателни информационни табели и освежаването на 

стълбовете по маршрута. 

През 2021 година се проведе заключителната конференция 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.“, в която взеха участие РИОСВ, 

ИАГ, МЗХГ и други институции.  

По проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към 

устойчивото развитие на трансграничния район“, редовно се публикуваха новини в 

сайта и фейсбук страницата, чрез които обществеността се информираше за 

поставените цели и постигнатите резултати.   

 

   
 

Експерти от Дирекцията участваха в медийно събитие, орагнизирано от ИАГ и WWF 

България, по време на което журналисти посетиха „гора във фаза на старост“ в района 

на Белите брези на Витоша. 

 

Издаване на информационни и рекламни материали за ПП „Витоша“. 

 

През годината бяха преиздадени и две от изданията на Библиотека „Витоша“ - 

„Дърветата и храстите в ПП „Витоша“ в тираж 1000 бр., четвърто преработено 

издание и определител „Бозайниците в България“ в тираж 1500 бр., трето 

преработено издание 
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Филмова компания засне 10-минутен рекламен филм 

за информационните центрове и алеи на територията 

на ПП „Витоша“. Предстои популяризиране на филма 

след изготвяне на рекламна концепция.  

В базата на Детския екостационар „Бели брези“ беше 

заснет и детският игрален филм „Случаят Тесла“. 

Предстояща премиера в България: 2022 г. 

 

 

ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дейностите в областта „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.  

 

1. Детски екостационар „Бели брези“ и Музей на совите. 

 

В периода м. юни – м. октомври Детският екостационар „Бели брези“, Музеят на совите 

и Музеят на мечката посрещнаха общо 2 497 посетители. 

 

Пред Екостационара целогодишно се поддържа Спиралата на билките с лечебни 

растения, срещащи се на Витоша. Периодично е извършвано почистване и плевене на 

около тях, както и обновяване на етикетите с наименования на растенията: 
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Изработени и поставени са 12 дървени табели с имената на дървесните и храстови 

видове, които се срещат около Музея на мечката. Изготвен е текст с описание и 

любопитни факти за експонираните видове. 

През годината се обогати интериора на Музея на Совите с нови експонати, свързани 

със средата им на живот. 

 

   
 

За поредна година през м. юли в Детския екостационар „Бели брези“ Мюзик плей 

България проведе традиционната „Арт ваканция на Витоша“ с обучения по актьорско 

майсторство, фотография, музика и приложни изкуства. 

 

Беше проведен образователен преход по туристически маршрути със служители на 

верига хранителни магазини, с цел запознаване с флората и фауната на парка. 

 

Забележка: Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на здравния министър за въвеждане на 

временни противоепидемични мерки възпрепятстваха предварително заявени 

посещения в ДЕС „Бели брези“, музея на совите и музея на мечката. Това се отрази 

негативно върху работата на обектите,  които в нормална здравна обстановка в 

страната приемат деца и възрастни до 15-и октомври. 
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2. Беседи, презентации и образователни игри 

 

През годината експерти на дирекцията изнесоха презентации и проведоха обучения в 

шест столични учебни заведения. Експертите подготвиха и представиха презентации на 

различни теми пред студенти от висши училища от София и Ботевград. Дирекцията на 

парка взе участие и в провеждането на практика по Защитени територии на студенти, 

специалност „Екология и опазване на околната среда“ в ЛТУ.  

Бяха организирани и образователни кампании по Проект CB007.2.32.151 

„Екологичното образование на младите – мост към устойчиво развитие на 

трансграничния район“, както и във връзка с реализирането на инициативите 

„Споделени игри“ за спорт на хора със специфични потребности; отбелязване на Деня 

на детето; откриване на втората класна стая на открито в Природен парк “Витоша“; 

ваканция – „Играй и учи в с. Боснек“, както и образователен преход с деца и възрастни 

от фирма „Фантастико“. 

В инициативите взеха участие повече от 1250 деца и ученици. 

    
 

ДПП „Витоша“ участва и във “Фестивал на Къдроглавия пеликан”, организиран от 

Дирекция на Природен парк “Персина” в гр. Белене. Експертите в парка представиха 

информационен щанд и работилница за деца, проведоха лесовъдски игри, чрез които 

децата получиха нови знания за защитените територии, редките птици и опазването на 

природата.  

 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

А. Абиотични фактори на средата. 

1. Метеорологичен мониторинг. 
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Дейностите по извършване на метеорологичен мониторинг са свързани с осигуряване 

работата на автоматичните метеорологични станции (АМС), собственост на ДПП 

„Витоша“. Дейността се осъществява в постоянно сътрудничество между ДПП 

„Витоша“ и уеб-сайта www.stringmeteo.com. Поддържаме календар с дейностите по 

метеорологичен мониторинг за минали и предстоящи събития.  

 

През годината е осигурена работата на АМС 

Белите брези и Офелиите, като е  извършена 

смяна на батериите през месеците февруари, 

април, юли и декември, и повреден термо-хигро 

сензор на АМС Офелиите. Ремонтиран е ветромер 

и компютрите на АМС Белите брези и Офелиите. 

ДПП “Витоша“ поддържа база данни с 

информация получена от автоматичните 

метеорологични станции, разположени на 

територията на парка (АМС Пазчница, АМС 

Белите брези и АМС Офелиите), които са 

собственост на ДПП „Витоша“. Въведени са 

срочни данни, синоптични и климатични дневни 

и месечни обобщения от АМС Белите брези и 

АМС Офелиите за 2021 г. Въведени са дневни, 

месечни и годишни средни данни и екстремуми 

от АМС Белите брези и АМС Офелиите за 2021 г. 

 

2. Мониторинг на водите. 

Мониторинг на качеството на водите: 

Закупени са консумативи за мониторинг на качеството на водите – буферни разтвори, 

стандарти за калибриране, кюветни тестове за нитрити, общ азот, ортофосфати, общ 

фосфор, перманганатен индекс, филтърна хартия, ръкавици и др.  

Извършен е мониторинг на качеството на повърхностни води на територията на ПП 

„Витоша“, като са обследвани 15 реки (Струма, Матница, Кладница, Рударщица, 

Мърчаевска, Владайска, Планинишка, Боянска, Драгалевска, Симеоновска, Янчовска, 

Бистришка, Железнишка, Куртова, Палакария) и 1 езеро (Боянско езеро). Пробовземане 

е извършено 2 пъти през 2021 г. – в периода на пълноводие (месец април) и в периода 

на маловодие (месеците октомври-ноември). Извършен е анализ на водните проби с 

наличната апаратура по 12 показателя (температура, pH, електропроводимост, 

разтворен кислород, амониеви йони, нитратни йони, нитритни йони, общ азот, 

ортофосфати, общ фосфор, БПК5, перманганатен индекс). 

 

http://www.stringmeteo.com/
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Извършен е мониторинг на качеството на подземни води на територията на ПП 

„Витоша“. Обследвани са 5 карстови извора (Чуйпетлово, Джераница, Горен Боснешки, 

Живата вода, Врелото). Пробовземане през 2021 г. е извършено в периода на маловодие 

(месец септември). Извършен е анализ на водните проби с наличната апаратура по 10 

показателя (температура, pH, електропроводимост, разтворен кислород, амониеви 

йони, нитратни йони, нитритни йони, ортофосфати, БПК5, перманганатен индекс). 

Поддържа се таблично хранилище с данните от анализа на качеството на природните 

води за периода 2019-2021 г. 

Извършен е анализ на качеството на водите на 

територията на ПП „Витоша“ за периода 2019-

2021 г. 

3. Мониторинг на карста на Боснешки карстов 

район: 

През годината е попълнена базата данни за 

пещерите на територията на ПП „Витоша“ по 

литературни източници (име, местоположение, 

дължина, дълбочина, морфология, специфични 

особености, водни обекти, необходима екипировка 

за проникване, образувания, археологически 

находки, палеонтоложки находки, организми). 

Установяване местонахождението на част от 

пещерите в Боснешки карстов район – през 2021 г. 

на терен е установен входа на 1 пещера, като 

общият брой на  потвърдените пещери на 

територията на ПП „Витоша“ е 15.  

   

Б. Флора  

През годината продължи мониторинга върху популациите на 13 редки, 

застрашени и уязвими растителни видове. Резултатите са отразени в базата данни за 

ежегодни наблюдения: 
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Видове от Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие са: 

витошко лале (Trollius europaeus), жълт 

планински крем (Lilium jankae), жълта тинтява 

(Gentiana lutea), кръглолистна росянка (Drosera 

rotundifolia), карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. 

сarpathica), рилска иглика (Primula deorum), 

петтичинкова върба (Salix pentandra), блатен 

дремник (Epipactis palustris), както и видовете от 

Боснешки карстов район - планинско котенце 

(Pulsatilla montana) и пролетен горицвет (Adonis 

vernalis). При повечето видове не се наблюдават 

драстични промени в числеността на индивидите 

в пробните площи. За витошкото лале и блатния 

дремник е отчетена тенденция към плавно 

увеличаване на обилието.  

През годината продължи и наблюдението върху 

развитието на реинтродуцирани видове по проекти с външно 

финансиране, като алпийски повет (Clematis alpina), 

елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), водна детелина 

(Menyanthes trifoliata). 

  Проведено е теренно проучване на орхидеите (сем. 

Orchidaceae) на Витоша по трансектен метод. Използвани са 

два трансекта на Витоша – в района на Боснешки карст и по 

източните склонове на планината (м. Буките – Венеца). 

Картирани и описани са находищата на общо 22 вида 

орхидеи, принадлежащи към 13 родa.  
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В. Фауна 

  

Мониторинг на Кафява мечка (Ursus Acrtos) и Дива коза (Rupicapra rupicapra) 

 

През изминалата година продължи мониторинга на 

кафява мечка на територията на ДЛС „Витошко-

Студена“ по утвърдена методика на ИАОС. В 

мониторинга взеха участие представители на РИОСВ 

Перник. Проведен бе и мониторинг на дива коза по 

утвърдена методика включваща четири посещения на 

терен в различни сезони. За всяко едно от посещенията 

на терен има попълнен полеви формуляр за 

наблюдение. 

Бяха регистрирани 6 броя следи от лапи и една 

регистрация на екскремент от мечка. По отношение на 

Дивата коза, през изминалата година беше установено 

успешно размножаване в рамките на популацията в 

ПП „Витоша“. Бяха регистрирани 4 ярета, родени 

2021г. Последващите посещения показват стабилност в 

числеността на популацията. 

 

Г. Мониторингови дейности върху популацията на корояд-типограф на 

Витоша 

  

Проведени са мониторингови дейности върху развитието 

на популацията на корояд-типограф на Витоша. 

Осигурени са мокри дъна, разтвори за мумифициране и 

феромони за уловителите. Съвместно с Лесозащитна 

станция - София са определени подходящи места за 

поставяне на 10 броя феромонови уловители, които са 

обслужвани всеки месец 

през активния сезон на 

вредителя – събиране на 

уловеното количество 

бръмбари, подмяна на 

феромоните и разтворите. В 

сравнение с предходната 

година количеството на 

уловените насекоми е 

значително по-голямо. Една от причините е подмяната на 

сухите дъна на уловителите с мокри и наличието на 

мумификатори, което прави мониторинга по-ефективен. 

През 2022 г. дейността по проследяване на плътността на 

корояда-типограф ще продължи. 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ 

ПРОЦЕСИ.  

 

1. Проведени са възстановителни и поддържащи мероприятия за:  

 Природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища: 

- отчетено е начало на възстановяване на торфената покривка в увреден торфищен 

участък в местността Конярника. Усилията продължиха с окосяване и почистване на 

оводнителната вада в торфището и с поредното внасяне на фрагменти от торфен мъх 

(Sphagnum sp.) върху окосените участъци. 

 

   
 

- проследено е състоянието и степента на оводняване на торфището в района на 

село Чуйпетлово, в което е изградена система за възстановяване на водния му режим. 

 Тис (Taxus baccata): 

Доставени са 70 броя контейнерни фиданки от тис, произведени от местен 

размножителен материал, по проект „Тайните на Витошката гора“, финансиран от 

дарителска кампания „Избери за да помогнеш“ на Райфайзенбанк България. Фиданките 

са засадени на подходящо място на Витоша, със съдействието на ТП „ДГС София“. 

 

  
 

Дирекцията на парка взе участие в работна среща по оказване на първа помощ на 

бедстващи диви животни, в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" 

LIFE19 NAT/BG/001017, проведена в Стара Загора, както и в среща със заинтересовани 

страни на тема “Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в 

земеделските земи на Европейския съюз”. 
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Дирекцията на парка участва в обществено обсъждане на проекта на Плана за действие 

за дивата коза. Той се разработва в изпълнение на мярка 20 от НПРД и ще допринесе за 

подкрепа на популациите на вида в България.  

 

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 
VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

За периода от 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са извършени общо 225 бр, съвместни и 

рутинни проверки в обхвата на дейност на ТП ДГС София, ТП ДЛС „Витошко – 

Студена“ на територията на Природен парк „Витоша“. 

Извършените проверки са разпределени по групи, както следва: 

 Проверки по спазване на разпоредбите на ЗГ и режимите по ПУ в Природен 

парк „Витоша“ – общо 84 бр.   

 обекти за добив на дървесина на територията на ПП „Витоша“ - 43 бр. 

  проверени МПС транспортиращи дървесина в парковата територия – 12 бр. 

 Проверки за контрол изпълнението на заповедта за достъп до пещера 

Духлата – 12 бр. 

 Рутинни проверки по спазване на разпоредбите на ЗГ и режимите по ПУ – 17 

бр. 

 Съвместни проверки по постъпили сигнали и жалби в ДПП с участието на РДГ 

София, РДГ Кюстендил, РИОСВ София, ТП ДГС София, ТП ДЛС „Витошко – 

Студена“, ЮЗДП ДП, Община Перник, 06 РУ и 08 РУ към СДВР, 06 РС ПБЗН,– 

92 бр. 

  Проверки по постъпили сигнали за навлизане на МПС, ATV и моторни 

шейни на територията на ПП „Витоша“– 12 бр.  

 Проверки по контрол по спазване на ЗГ за достъп на на МПС в горски 

територии със служители на МВР - 4 бр.  

 Проверки по сигнали за незаконна сеч – 10 бр. 

 Проверки по сигнали за нерегламентирано палене на огън – 18 бр.  

 Контрол по спазване на противопожарните правила съвместни проверки със 

служители от РДГ, СДВР, 06 РС ПБЗН - 4 бр.  

 Проверки по сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – 11 бр. 

 Проверки по сигнали за паднали и опасни дървета по горски пътища, 

туристически алеи и пътеки – 8 бр. 

 Проверки на сигнали за незаконно строителство – 14 бр. 

 Проверки по приемане на СОЗ на ТП ДГС София – 2 бр. 

 Последващи проверки на обекти с констатирани нарушения на разпоредбите 

на ЗГ и ПУ – 9 бр. 

 

 Извършени проверки по сигнали за разрушена туристическа инфраструктура – 49 

бр. 

В резултат на извършените проверки са съставени -  19 бр. констативни протоколи и 

7 бр. АУАН. 
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През 2021 г. са изработени отговори и становища на 147 бр. постъпили преписки, 

писма и сигнали,  в това число:  

 Становища за допустимост по ПУ по изготвени план - извлечения за промяна на 

вида и интензивността на сечта и ГСП за горски територии частна собственост – 

7 бр. 

 Съгласувателни писма за предвидени лесокултурни дейности и изготвени 

технологични планове за залесяване – 5 бр. 

 Становища за допустимост по ПУ за изграждане на временни, извозни горски 

пътища в границата на ПП „Витоша“ – 3 бр.  

 През изминалата година бяха извършени 4 съвместни акции с ОП 

„Екоравновесие“ по отстраняване на скитащи и бездомни кучета от територията на 

парка. Акциите бяха съсредоточени в най-натоварените туристически центрове от 

северната част на планината. В резултат на проведените акции от територията на Парка 

бяха отстранени 20 възрастни и 4 новородени кучета, които бяха настанени в приюта за 

кучета на ОП „Екоравновесие“. 

 Реализирани са 2 бр.  акции по намиране на наранени сърни по сигнали от 

граждани и връщането им отново в природата със служители от ТП ДГС София и 

Столична община. 

 Участие в 2 бр. заседания на Областна Епизоотична комисия относно АЧС и 

инфлуенца по птиците. 

 

През 2021 г. бяха изготвени 110 бр. писма и становища за допустимост по Плана за 

управление на Парка: 

 Писма за допустимост на мероприятия и дейности според Плана за управление 

на ПП „Витоша“- 52 бр. 

 Становища за допустимост по ПУ за инвестиционни намерения в границата на 

ПП „Витоша“– 34 бр. 

 Справки за местоположението на поземлени имоти и обекти; справки касаещи 

парковата територия и други – 24 бр. 
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VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ.  

 

1. Дирекцията на парка приключи 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 Европейския 

фонд за регионално развитие.  

Стойността на проекта беше 419 000,40 лв., в т.ч. 356 150,34 лв. от Европейския фонд за 

регионално развитие и 62 850,06 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет 

на Република  България. Изпълнението на дейностите по проекта приключи в рамките 

на 2020 г. През настоящата година беше проведена заключителната конференция за 

представяне на резултатите от проекта. Беше подготвено и изпратени и окончателното 

искане за верифициране на средства. 

2. Проект № BG05SFOP001-2.019-0047-С01 „Специализирани обучения за 

подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен 

парк „Витоша” по Оперативна програма „Добро управление“. 

През 2021 г. се проведоха шест от седемте обучения предвидени в проекта, както 

следва:  

 втора част от обучение на тема „Графичен дизайн“ с продължителност 1 месец и 

участието на 3 служители на дирекцията. 

 втора част от обучение на тема "Повишаване на теоретичните и практичните 

знания и умения на експертите от ДПП Витоша в областта на флората и фауната на 

Витоша" – в областта на флората.  на територията на ПП „Витоша“ и включва 

тридневно смесено (в зала и на терен) обучение на 15 бр. служители. 

 През март, в рамките на специализираното обучение на тема „Актуални промени 

в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и 

защитени територии, ЗУТ и горски територии”, взеха участие 10 служители от ДПП 

„Витоша“. 

 обучение на тема „Специализирана статистика за обработка на данни, 

генерирани при провеждане на мониторинг на биологични видове и при мониторинг на 

води“ с продължителност 3 дни, и с участието на 4 служители от ДПП „Витоша“; 

 обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината“ – 

зимен профил и летен профил с участието на 16 експерта. 

 обучение на тема „Горска педагогика – Основни принципи. Методи и добри 

практики за работа с деца.“, с продължителност 4 дни и участието на 10 служители.  
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3. През 2021 г. приключи 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.  

Проведоха се над 26 обучения, в които взеха участие 500 деца, на възраст от 4 до 

14 години, от детските градини и училища в София област и област Перник. Десет от 

обученията бяха под формата на екскурзии с ученици проведени в района на с. Боснек. 

Останалите 16 обучения бяха проведени  под форма на посещения в училища и детски 

градини. Целта на обученията бе децата да придобият практически опит и знания за 

опазване на околната среда и да се запознаят с най-важните екологични проблеми. 

Всички игри са създадени, така че да провокират желание за експериментиране, за 

проследяване на ефекта и да инициират активни и последователни действия у децата, с 

мисъл за заобикалящата ги среда. Част от заниманията се проведоха на откритата 

класна стая в близост до с. Боснек, която бе изградена със средства от проекта. 

Организиран беше и Международен конкурс за детска рисунка и 

есе/стихотворение на тема „Природата – наш общ дом“, в който взеха участие над 600 

творби от училища, детски градини и школи по рисуване от България и Сърбия. 

Обучението се реализира в партньорство със сръбската неправителствена организация 

„ПЛАНТ“, гр. Ниш и Фондация „Отворена врата“, гр. Перник.  

 

      
 

Приложено към отчета е представен финансов отчет на разходваните средства по 

направления.  


