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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

2020 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 – 83 681 лв.  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ: 6 728 лв. 

 

ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ – 34 443 лв. 

 

- ДАРЕНИЕ по споразумение с Райфайзен банк: 6 743 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“: 22 390 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ: 5 310 лв. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА 

 Възстановяване и изграждане на дървени мостчета – 8 бр. (47 л.м.) 

 Възстановяване и изграждане на дървени мостчета – 26 бр. (233 л.м.) 

 Поддържане чрез окосяване на местообитания на лалугера; 

 Разработена и издадена книга „Любопитни факти за гората“ 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 

 

ОСИНОВЕНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020 г. - 4 бр.   

ПРОВЕДЕНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ – 12 бр.; 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ – над 300 човека;  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Освежена паркова инфраструктура (мостове, скари и др.): над 10 бр.;  

 Почистени канавки/водостоци по алеи и пътеки в парка: над 2000 л. м; 

 Заредени от доброволци горски аптечки – над 10 бр. 

 Премахване на 30 бр. незаконни огнища от територията на ПП „Витоша“. 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТЛИЧИЯ: 

 

 ГРАМОТА ЗА „ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС“ ЗА ЕЖЕГОДНО 

УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧИСТВАЩИ АКЦИИ В ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША“, ВКЛЮЧЕНИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 

ЗАЕДНО“ 

 ОТ V-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗДАНИЯ ЗА 

ПЛАНИНИ“ В ГР. КРАКОВ, ПОЛША ЗА ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ „85 

ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ С АВТОР ИНЖ. ЮЛИЯ 

МИХАЙЛОВА. 

 

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 чрез бюджетни средства. доброволчески 

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

на споразумението за сътрудничество с Югозападно държавно предприятие.  

 

А. Изпълнени ремонтни дейности с бюджетни средства. 

С предоставените средства за външни услуги през годината бяха подновени 21 бр. 

табелки на брайлово писмо в Ботаническа алея за незрящи в м. Дендрариума; Бяха 

изработени и монтирани на терен 30 бр. дървени информационни табла с ПВЦ медии 
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на основни места в Парка; бяха монтирани на терен 5 бр. пътни забранителни знаци В2 

за ограничаване на достъпа на МПС при подходи към туристическата алея м. Тихия кът 

- с. Владая, в м. Офелиите, х. Кумата, пътя за Черни връх; Ремонтирани, възстановени и 

поставени са нови бордюри с дължина 145 м по туристическа алея в м. Златни мостове. 

Възстановена беше и металната решетка на входа на пещера Духлата. Ремонтирана 

беше бариерата при Детския екостационар „Бели брези“, както и фланецът на езерото в 

м. Куртова река. 

 

       
 

Б. Доброволчески акции. 

 

 През годината бяха организирани общо 12 доброволчески акции, с участието на 

повече от 300 човека. С помощта на доброволци бяха премахнати 30 бр. незаконни 

огнища, беше освежена паркова инфраструктура (мостове, скари, дървени парапети): 

над 10 бр.; бяха почистени повече от 2000 л. м. канавки/водостоци по туристически 

алеи и пътеки; Повече от 10 бр. горски аптечки бяха ремонтирани и заредени с 

материали за първа помощ. През годината бяха осиновени 4 обекта на територията на 

парка – 3 туристически алеи и една пътека. Беше изработен клип, посветен на 

доброволчеството, във връзка с отбелязването на Международния ден на 

доброволчеството 5-ти декември. Грамоти и поздравителни адреси получиха всички 

участници в акциите през годината. 

 

   
 

В. Със средства по споразумение за сътрудничество с Югозападно държавно 

предприятие. 
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И през 2020 г. продължи изпълнението на дейности с финансовата подкрепа на 

Югозападно държавно предприятие. В изпълнение на утвърдения годишен план бяха 

изградени и ремонтирани 26 бр. дървени скари с обща дължина 233 метра и 8 бр. 

дървени моста с обща дължина 47 метра (два моста в района на Ветровала; 2 над река 

Драгалевска; два над р. Владайска и по един в м. Офелии и по обиколната пътека. 

Скари бяха изградени по маршрутите Симеоново – Бистрица; м. Златни мостове – х. 

„Бор“; Марина поляна. 19 бр. по обиколна пътека (Витоша 100 км); по пътека Алеко – 

Платото и на река Драгалевска. 

 

   
 

Г. С финансиране по проекти и донорски програми. 

 

С финансиране по проект СВ007.2.32.151 "Екологичното образование - мост за 

устойчиво развитие на трансграничния регион", финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. 

беше изградена класна стая на открито в района на с. Боснек. Възстанови се Алеята на 

карста като бяха изработени 10 информационни медии, и информационен кът с 3 

информационни табла, 2 маси „витошки тип“, както и информационно табло и маса 

„витошки тип“ при пещера Духлата. 

 

     
 

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 с цел 

подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно 

местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“), чрез 

подобряване на водния режим и изграждане на специализирана инфраструктура за 

намаляване на антропогенния натиск е изградена следната паркова инфраструктура са 
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изработени и монтирани 3 скари с обща дължина 100 л.м. в м. Платото, под Черни връх 

и в м. Ветровала и три моста с обща дължина 60 м. в м. Ветровала, м. Конярника и м. 

Платото. 

 

     
 

За 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", чрез ограничаване на ерозионните процеси и 

антропогенния натиск в района на Боянския водопад са изработени и монтирани: 

100 бр. насочващи табели на метални стълбове и дървета по туристически маршрут кв. 

Бояна – Боянски водопад – м. Момина скала; 60 бр. предупредителни табели на 

каменни прагчета в района на Боянския водопад;  два дървени моста на Петровичка 

река и на Боянска река; 60 бр. каменни прагчет; 150 лм. парапет и 100 бр. ремонтирани 

съществуващи стъпала и направени нови каменни стъпала. 

 

     
 

Във връзка с инициативата „Зелени истории на открито 2020“ на Пощенска банка 

беше изграден 1 дървен парапет, дървени стъпала с наименованията на животинските 

видове, изработена и монтирана 1 маса „витошки тип“, 1 интерактивно информационно 

табло за животинските видове и техните местообитания.  
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Със средства дарени в рамките на споразумението за сътрудничество с фондация 

„София – Европейска столица на спорта“ беше изграден санитарен възел в м. Златни 

мостове, а санитарният възел в м. Офелиите беше ремонтиран. Изгради се нова сцена в 

туристически център „Алеко“ и се поставиха 2 маси „витошки тип“. Започнаха и 

ремонтни дейности на 11 чешми на територията на парка. 

 

     
  

ІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

 

Дейностите на Дирекцията в направление „Връзки с обществеността“ обхващат 

организацията на традиционни чествания, събития, отбелязване на забележителни 

годишнини, свързани с историята на природния парк и планината. Подготвят се 

публикации за националните медии, сайта на Природен парк „Витоша“ и фейсбук 

страницата му. 

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

традиционните събития и чествания бяха отменени или проведени без широка 

достъпност за населението.  

През изминалата година се проведе за 3-та поредна година инициативата „Споделени 

игри“ в м. Игликина поляна, организирана съвместно с Фондация „София-Европейска 

столица на спорта“, Национална спортна академия „Васил Левски“ и Дирекция на 

Природен парк “Витоша” в подкрепа на каузата „Витоша - достъпна за всички“. 

Инициативата приключи с монтаж на модерна люлка, предназначена за деца със 

специфични потребности в колички.  
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Дирекцията се включи в благотворителната инициатива „Да танцуваме заедно“ на Анна 

Йончева – инициатор на  проекта „Различните деца на България“. Събитието имаше за 

цел след дългата изолация децата със специални нужди да се съберат и да потанцуват 

заедно на поляната пред Детския екостационар „Бели брези“. 

 
Подпомогнахме инициативата на Изпълнителна агенция по горите, свързана с честване 

на Седмица на гората, като разпространи информация за конкурса „Моят разказ за 

гората“, чиято цел бе да насърчава младите хора да споделят своите емоции чрез 

творчество с акцент върху гората и грижа за природата. В сайта на парка беше 

представена виртуална разходка из Витоша, чрез която потребителите се запознаха с 

емблематичните местности и нейните обитатели. 

За поредна година се реализира проектът „Библиотеки в планината“ съгласно 

споразумението за сътрудничество между ДПП „Витоша“ и Столична библиотека. На 

територията на Парка се поддържат 5 библиотеки, поставени на най-посещаваните от 

туристите места. 

През 2020 г. експертите от Дирекцията участваха в традиционните инициативи, сред 

които: Зимен фест 2020 г., 20-ия пешеходен поход, посветен на Никола Крушкин - 

Чолака, традиционното честване на Еньовден, традиционното изкачване на Черни връх, 

поход от Княжево до Копитото в памет на Боян Петров. 

     
Дирекцията беше отличена с грамота за „Изключителен принос“ за ежегодно успешно 

организиране на почистващи акции в Природен парк „Витоша“, включени в кампанията 

„Да изчистим България заедно“. 
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През месец юли се проведе Консултативен съвет с основна задача обсъждане на 

варианти за разработване на Подробен устройствен план на Природен парк “Витоша” 

или на части от него в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията. 

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

През 2020 г. поредицата „Библиотека „Витоша“ беше обогатена с изданието 

„Любопитни факти за горите – въпроси и отговори“ по книгата на Филип Домон и 

Никола Зарик „Пътеводител на любителите на гората – 300 въпроси и отговори за 

горите, дърветата и животните“. Бяха изработени и отпечатани диплени „Какво можем 

да правим в Природен парк „Витоша“ на български и английски език, както и общ 

широкоформатен календар за 2020 г. на Природните паркове в България. 

   
Експертите от Дирекцията участваха в над 10 радио- и телевизионни интервюта, 

свързани с проблеми на парковата територия и предприети действия. 

Музеят на мечката беше включен в сайта www.museumarchipelago.com, като част от 

музеите на Европа, а експертът по фауната д-р Никола Дойкин разказа в интервю пред 

Иън Елснер защо мястото е важно за обучението на деца.  

Поддържаме информационен сайт https://park-vitosha.org/ и фейсбук страница 

https://www.facebook.com/park.vitosha, където може да бъде намерена актуална 

информация за структурата, управлението и дейността на Природен парк „Витоша“. 

 

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“ и Музеят на 

совите посрещнаха 1735 посетители, а посещенията в Музея на мечката възлизат на 

510 бр. 
В Детски екостационар „Бели брези“ е изработена е нова тематична експозиция, 

включваща 17 основни дървесни вида, характерни за Витоша. За тях са експонирани 

летни и зимни клонки, семена и дървени шайби за онагледяване на кората и 

дървесината. Изготвен е текст за беседа с посетителите на Детски екостационар на тема 

Основни дървесни и храстови видове на територията на Природен парк „Витоша“. 

http://www.museumarchipelago.com/
https://park-vitosha.org/
https://www.facebook.com/park.vitosha
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Обновена е сбирката от хербарни материали, експонирана в рамки и кутии, съдържаща 

различни тревисти, храстови и дървесни видове.  

Подготвен е текст за беседа за посетителите на тема Основни дървесни и храстови 

видове на територията на Природен парк „Витоша“; 

 

  
Експерти от парка поддържат „Спиралата на билките“ пред Детски екостационар с 

лечебни растения от флората на Витоша: извършено е периодично почистване, плевене 

и обогатяване на колекцията от растителни видове. Обновена е и оградата около 

Спиралата на билките: 

 

   
 

Обновена е експозицията в Музея на совите. Експозицията беше обновена като 

макетите бяха представени във възможно най-близките до реалните 

микроместообитания на совите. За целта беше изработен макет на скала и бяха 

добавени естествени дървета към експозицията; 
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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. 

  
Поляната пред екостационара се превърна в киносалон под надслов „Кино под звездите 

на Витоша“ с прожекция на планинарски филми с организатор „Банско филм фест“. 

 

2. Беседи, презентации и образователни игри 

Три столични училища и занимални се включиха в организираните от ДПП „Витоша“ 

лесовъдски игри и презентация за защитените територии у нас. Дирекция на ПП 

„Витоша“ взе активно участие в подготовката и реализирането на национално 

състезание „Уроците на гората“ 2020 г. – инициатива на МЗХГ по методите на 

„Горската педагогика“; 
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Експерти от дирекцията участваха и в образователна експедиция „Биоблиц“ в 

Природен парк „Витоша“, със съдействието на National Geographic Society и подкрепата 

на Национален природонаучен музей на БАН. Подготвиха и представиха презентации 

на различни теми пред студенти от Висш институт по архитектура и строителство, СУ 

“Св. Климент Охридски”; Лесотехнически университет и ученици от 2 столични 

училища. Дирекцията на парка участва и в практика по Защитени територии на 

студенти от специалност Екология и опазване на околната среда към ЛТУ. 

    
 

   

Участвахме и в младежки образователен лагер в Природен парк „Витоша“ по проект 

„Game on!“ на Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ). Обученията са част от 

информационно-образователните кампании на Фондацията, свързани с климатичните 

промени в глобален мащаб. Като гост-лектори се включиха експерти от ЮЗДП, БАН, 

ДПП „Витоша“ и др. В рамките на събитието участниците получиха полезни знания за 

ролята на защитените територии и специфичните екосистеми, като горите и торфищата, 

свързана с намаляването на негативните последствия от климатичните промени.  

   
 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

А. Абиотични фактори на средата. 

1. Метеорологичен мониторинг. 

Дейностите свързани с извършване на метеорологичен мониторинг са свързани с 

осигуряване работата на автоматичните метеорологични станции (АМС), собственост 

на ДПП „Витоша“, като 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.  

http://www.stringmeteo.com/
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През юли 2020 г. е възстановена АМС Офелиите, съборена от силен вятър на 

22.12.2019 г. – в периода януари-юли 2020 г. са извършени поредица от дейности за 

възстановяване целостта на автоматичната метеорологична станция, монтажни работи 

на терен и възобновяване работата на апаратурата. 

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“.  

 

2. Мониторинг на водите. 

Мониторинг на качеството на водите: 

За изпълнението на тази дейност са закупени 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“. Обследвани са 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 2020 г. – в периода на пълноводие (месец май) 

и в периода на маловодие (месец октомври). 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). 

 

   
 

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 2020 г. е извършено в периода на маловодие 
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(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 2019-2020 г. 

 

3. Мониторинг на карста на Боснешки карстов район: 

През 2020 г. беше разработена методика за мониторинг на карста в Боснешки район, 

като беше извършен преглед на литературни източници относно: проучванията в 

района до момента; видове надземни и подземни карстови форми в района; карстовите 

водни обекти в района; специфични флора и фауна, надземни и подземни 

местообитания; антропогенен натиск в района; практикуване на специфични спортове и 

видове туризъм; маршрути и туристически обекти в района; основните заплахи за 

карста; уязвими обекти в карстовите райони, чието състояние е необходимо да бъде 

мониторирано; методика за мониторинг и оценка на състоянието на пещеролюбиви 

видове прилепи; местоположение на пещерите в района; основни моменти при 

проникване в пещери и пропасти; дейности по мониторинг на карстови системи, 

провеждани от Експерименталната Лаборатория по Карстология към НИГГГ-БАН; 

Бяха набелязани параметри за мониторинг на карста в Боснешки район. 

Въз основа на извършените проучвания беше организиране и частично попълване на 

база данни за пещерите на територията на ПП „Витоша“ (име, местоположение, 

дължина, дълбочина, морфология, специфични особености, водни обекти, необходима 

екипировка за проникване, образувания, археологически находки, палеонтоложки 

находки, организми); 

В периода юли-септември 2020 г. на терен са установени входовете на 14 пещери. 
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Б. „Флора“  

По компонент е извършен мониторинг върху популациите на 15 редки, застрашени и 

уязвими растителни видове. През изминалата година обект на мониторинг бяха 6 вида, 

включени в НСМБР: витошко лале (Trollius europaeus), жълт планински крем (Lilium 

jankae), жълта тинтява (Gentiana lutea), кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), 

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

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

ведрица (Fritillaria orientalis), пролетен горицвет (Adonis vernalis); и 6 вида, 

реинтродуцирани по проекти с външно финансиране, чието развитие се проследява: 

алпийски повет (Clematis alpina), тис (Taxus baccata), елвезиево кокиче (Galanthus 

elwesii), петтичинкова върба (Salix pentandra), водна детелина (Menyanthes trifoliata), 

Мушмуловидна скоруша (Sorbus chamaemespilus): 

 За извършените наблюдения е изготвен анализ на резултатите. 

 
 

През годината беше извършен и мониторинг на постоянна пробна площ за природно 

местообитание 9410 „Гори от смърч върху кисели терени в планинския до алпийския 

пояс (Vaccinio-Piceetea)“ в местността Офелиите. 

 

В резултат на теренни проучвания бяха установени 6 нови находища на 5 редки 

растителни видове: лунна папрат (Botrychium lunaria), подезичен залист (Ruscus 

hypoglossum), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), лечебен хисоп (Hyssopus officinalis), 
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лечебна ружа (Althea officinalis). Актуализирана е ГИС базата данни с висши растения 

на територията на парка. 

 

   
 

В. Фауна  
Извършен е мониторинг на два вида от НСМБР - Кафява мечка (Ursus Acrtos) и Дива 

коза (Rupicapra rupicapra) 

 

Мониторингът на кафява мечка беше извършен съвместно с представители на РИОСВ 

Перник на територията на ДЛС „Витошко-Студена“ по утвърдена методика на ИАОС. 

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; За потвърждение и прецизиране на 

наличната информация за състоянието на популацията на Диви кози на Витоша беше 

проведено и посещение на терен, извън датите за мониторинг с бивши служители на 

Парка, участвали през годините в програмата за реинтродукция. 

 

Регистрирани следи от целевия вид Кафява мечка 

 
 

В резултат на споразумение със Софийски университет за работа с фотокапани на 

територията на ПП „Витоша“ е създадена база данни с над 2000 броя снимки на 

местната фауна. Проучването бе част от проект в подкрепа на докторанти на тема 
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„Индивидуално разпознаване и плътност при белката и златката на територията на ПП 

„Витоша“. В поставянето и обслужването на поставените фотокапани взеха участие 

докторанти от Биологически факултет на Софийски университет и експерт фауна от 

ДПП „Витоша“.  

Поставяне на фотокапани 

  
 

Снимки от фотокапани 

 

 
 

       

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ 

ПРОЦЕСИ.  

 

Експерти от парка се включиха в освобождаване на излекувани птици в СЦ на Зелени 

Балкани в района на Кремиковци. 

Отчетени бяха успешни резултати от възстановяването на торфената покривка в 

увредени торфени местообитания в м. Конярника, които продължиха с поредно внасяне 

на фрагменти от различни видове торфен мъх (Sphagnum sp.) върху предварително 

окосени и оводнени участъци: 
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Беше почистена оводнителната вада в торфищен участък в м. Конярника, обект на 

възстановяване по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 

“Витоша“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2014 г.“ 

 

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 

През 2020 г. са извършени общо 148 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 и 08 РУ към СДВР, 06 РС ПБЗН. Извършените проверки са описани по-

долу, както следва: 

 

Извършените проверки са разпределени по групи, както следва: 

Рутинни проверки, по спазване режимите по ПУ в ПП – 63 бр.  

Проверки на терен по подадени сигнали и жалби - 62 бр. 

 Сигнали за навлизане на МПС на територията на ПП „Витоша“ – 16 бр. 

 Сигнали за незаконна сеч – 10 бр. 

 Сигнали за нерегламентирано палене на огън – 4 бр. 

 Сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – 7 бр. 

 Сигнали за конна езда по маркирани туристически маршрути – 4 бр. 

 Сигнали за паднали и опасни дървета по горски пътища, туристически алеи и 

пътеки – 10 бр. 

 Сигнали за незаконен лов и риболов – 4 бр. 

 Сигнали за незаконно строителство – 7 бр 

Проверки по приемане на СОЗ на ТП ДГС София – 3 бр.; 

Контрол по спазване на противопожарните правила - 2 бр. съвместни проверки със 

служители от РДГ, СДВР, 06 РС ПБЗН. 

Съвместни акции с ОП „Екоравновесие“ за отстраняване на скитащи и бездомни 

кучета от територията на Парка - 6 бр. (отстранени 23 възрастни и 9 новородени кучета, 

които бяха настанени в приюта за кучета на ОП „Екоравновесие“.)  

 Проверки за контрол изпълнението на заповедта за достъп до пещера Духлата – 

12 бр.. 
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 В резултат на извършените проверки са съставени 13 бр. КП от служители  на 

ДПП „Витоша“, 1 бр. АУАН (1 бр. по ЗГ от служители от ДПП „Витоша“); Участие в 

съставянето на 7 бр. КП и предписания, съгласно разпоредите на чл.51 б от НСГ. 

   

 

Подготовка на отговори на писма и сигнали. 

 През 2020 г. са подготвени писма и отговори на сигнали, свързани с 

поддръжката на пътищата за зимния сезон и монтаж на метеорологични станции. 

 

През 2020 г. бяха изготвени 85 бр. съгласувателни писма за допустимост на 

мероприятия и дейности според Плана за управление на ПП „Витоша“. 

Отговори на заявления и постъпили преписки и писма в ДПП „Витоша“ - 100 бр., в 

това число: Отговори на заявления за постъпили инвестиционни намерения, 

преместваеми обекти и др.; справки за местоположението на поземлени имоти и 

обекти; справки касаещи парковата територия. 

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ.  

 

1. 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 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. 

Проектът обхващаше три основни дейности. 

 

Дейност 1 „Възстановяване на торфищни комплекси (тип местообитание 7140 

"Преходни блата и плаващи подвижни торфища“)“  

 Извършена е коситба, почистване на торфища от храстова растителност и 

изнасяне на окосена маса – двукратно през годината на общата площ от 20 дка. 
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 Изготвен и приложен е модел за възстановяване водния режим на избрано 

торфище, намиращо се в района на с. Чуйпетлово. 

 Изпълнен е договор за доставка и монтаж на апаратура за мониторинг на водния 

баланс на торфището при с. Чуйпетлово – обект по Дейност 1 по проект 

№BG16M1OP002-3.007-0015-C01, чрез която започна проследяването на 

допълнителното водно количество, постъпващо в торфището след прилагане на 

възстановителните мерки за оводняването му, както и на нивото на торфищните води; 

 

     
 

 Създадено е таблично хранилище с данните от мониторинга на водния баланс на 

торфището при с. Чуйпетлово за 2020 г. – дневни количества на постъпващите в 

торфището води и дневни данни за нивото на торфищните води (минимални, 

максимални и средни стойности); 

 Проследяване качественото състояние на водите от торфището при с. 

Чуйпетлово. Пробовземане е извършено от 2 пункта (от потока, захранващ торфището 

и от торфищните води) 4 пъти през 2020 г. – във всеки сезон, на всяко тримесечие 

(месец януари, май, юли, октомври). 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). 

   
 

Беше изградена и специализирана туристическа инфраструктура, включваща 100 л.м 

дървени скари в местностите Ветровала, Платото и под Черни връх, както и 50 л.м 
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дървен парапет в м. Ветровала. Очакваният резултат е намаляване на антропогенния 

натиск около торфищните комплекси.  

Извършените дейности ще доведат до подобряване на природозащитното състояние на 

избраното торфище и на единственото находище на торфения мъх Sphagnum fimbriatum 

в България.  

 

Дейност 2 имаше за цел да подобри природозащитното състояние на природни 

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

от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“. 

 

За преодоляване на заплахите и подобряване на благоприятното природозащитно 

състояние на местообитанията в района на Боянския водопад се изгради 

специализирана инфраструктура от 60 каменни прагчета, 150 л.м метални и дървени 

парапети, 100 каменни стъпала и 15 л.м дървени мостове. Положи се лентова 

маркировка по туристическата пътека кв. Бояна – х. „Момина скала“ и се поставиха 100 

указателни табели. Поставените информационни табла  запознават туристите с 

характерните местообитания, редките видове, както и с подходящото  поведение в 

Парка, необходимо за защитата и поддържането им.  

Извършените дейности ще допринесат за насочване на посетителите извън засегнатите 

площи и ще намалят антропогенното натоварване върху природните местообитания.  

 

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)“   

На територията на Парка бяха идентифицирани и обезопасени 30 стълба в 

непосредствена близост до адаптационната волиера, където временно се настаняват 

пострадали птици, преминали курс на лечение преди връщането им в природата. 

Обезопасяването включваше изолиране на чашките на далекопроводните стълбове, 

поставяне на изолационни покрития и кацалки и монтиране на т.нар. дивертори. 

Птицезащитните дивертори са предназначени за предпазване на птиците от сблъсък по 

време на полет в рамките на денонощието и предотвратяване на  нощуването им върху 

въздушни електропроводни линии с напрежение над 1000 волта.  

 

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“. 

В рамките на периода от м. май 2020 г. до 31.12.2020 г. са сключени всички договори 

по предвидените 7 бр. обучения. 

В рамките на посочения период е проведено обучение на тема „Графичен дизайн“ – 

първа част, включващо два етапа на обучение. В рамките на два месеца е проведено 

обучение по първата част с 4бр. програми на трима служители в гр. София. 

 

Второто обучение на тема "Повишаване на теоретичните и практичните знания и 

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

Витоша" е предвидено да се изпълни също на два етапа, като в посочения период се 



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  

 
 

21 

 

проведе обучението в областта на фауна на територията на ПП „Витоша“ и включва 

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

   

Третото обучение беше на тема „Набиране на средства за осъществяване на 

мероприятия в Природен парк „Витоша“ чрез дарения - планиране, наблюдение, 

отчетност“ се проведе в гр. София в рамките на три дни, като в него взеха участие 8 бр. 

служители. По време на обучението са изготвени две реални кампании, които в 

продължение на преминалото обучение са организирани и на този етап една от тях е в 

процес на реализация по набиране на средства.  

 

3. 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. 

През изминалата година беше извършен преглед на засегнатите от корояд смърчови 

гори и съвместно с Лесозащитна станция - София бяха поставени и ежемесечно 

обслужвани 30 броя феромонови уловители. 

 

         
Бяха събрани стъблени резници от редките и защитени видове петтичинков върба и тис 

от естествени находища в парка. Произведени са 100 броя контейнерни фиданки от 

петтичинковата върба, които са засадени в подходяща среда на Витоша със 

съдействието на ТП ДГС София. Контейнерните фиданки от тис са в процес на 

производство и предстои да бъдат засадени през 2021 г. 
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4. И през 2020 г. продължи 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 беше изградена класна стая на открито в ПП „Витоша“ между с. 

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

пещера Духлата, като беше възстановена и Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ 

медии на информационни табла; 

Беше разработено Ръководство за екологично образование в това число и материали за 

деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали). Проведе се и 

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

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

„Витоша“. Обучението се реализира в партньорство със сръбската неправителствена 

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

изработен и образователен филм за деца. 

 

 


