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ПРОТОКОЛ  

от заседанието на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“, 

проведено на 26.10.2022 г. в зала на Еврейския културен дом, ул. „Антим I”, гр. София 

 

Хронология на организирането и провеждането на заседание на Консултативния съвет (КС) на 

ПП „Витоша“. 

На 23.09.2022 г. ДПП „Витоша“ изпрати писмо-покана с изх. № ДПП03-1274/23.09.2022 г. до 

всички членове на КС на Природен парк „Витоша“, определени със заповед № РД05-

76/25.07.2020 г., за участие в заседание на КС. В писмото бяха посочени денят и часът на 

заседанието, дневният ред и мястото на провеждането му. 

Заседанието започна със закъснение от 17 минути, тъй като не можеше да се изпълни 

условието на чл. 10 от Правилника, а именно, че заседанията на КС се откриват и провеждат в 

присъствието на 50%+1 от списъчния му състав. По предложение на председателя на КС д-р 

инж. Анна Петракиева се проведе гласуване дали заседанието да започне в присъствието на 14 

члена от КС. От проведеното гласуване 13 члена бяха „за“ и 1 „въздържал се“.  

Директорът на ДПП „Витоша“ д-р инж. Анна Петракиева запозна присъстващите с дневния 

ред на заседанието, който включваше: 

1. Отчет за дейността на ДПП „Витоша“ за периода 2021 - 2022 г. 

2. Предложения за дейности, които да бъдат включени в плана за работа през 2023 г. 

3. Други. 

По първа точка от дневния ред експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ 

представиха изпълнението на дейностите за периода 2021-2022 г., в следните направления: 

1. Опазване и възстановяване на биоразнообразието и практико-приложни дейности 

(в т.ч. мониторинг на флората, фауната и абиотичните фактори). 

2. Ремонт и поддръжка на архитектурни елементи и паркова инфраструктура. 

3. Работа с доброволци.  

4. Екологично образование. 

5. Контролна дейност. 

6. Връзки с обществеността и събития. 

7. Проекти с външно финансиране и споразумения за сътрудничество (ЮЗДП, 

Фондация „София – европейска столица на спорта“, Пощенска банка). 

По време на представяне на отчета на ДПП „Витоша“ към заседанието се присъединиха още 3-

ма члена от Консултативния съвет, като по този начин беше изпълнено условието за кворум на 

заседанието (присъствие на 17 от общо 33-ма члена). 
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Г-н Петко Тотев от Българската федерация по катерене и алпинизъм (БФКА) каза, че за 

поредна година катерачният обект Алекови водопади е неизползваем, защото не е официално 

узаконен. 

Д-р инж. Анна Петракиева поясни, че е запозната с множеството проблеми, които възникват 

от приетия през 2005 год. план за управление на Парка, когато част от спортните дейности не 

са били предвидени. Тя помоли присъстващите въпросите, свързани с актуализирания план за 

управление (АПУ) да бъдат зададени в точка „други“ след края на презентацията. 

 

По т. 2 от дневния ред бяха представени предложения за дейности, които да бъдат включени 

в плана за работа през 2023 г. 

 

В рамките на т. 3 се направиха изказвания и се изразиха мнения, описани по-долу. 

Г-н Петко Тотев, БФКА изрази съжаление, че тази година не е могла да се реализира една 

традиционно изпълнявана дейност, а именно: разчистване от паднали дървета и клони на 

съществуващия път от м. Бай Кръстьо до Голи връх.  

Д-р инж. Анна Петракиева поясни, че ДПП „Витоша“ и Държавно горско стопанство (ДГС) 

София работят активно за поддръжката на туристическите маршрути. За по-добра 

оперативност се подава писмен сигнал и Дирекцията на Парка предприема действия по 

разрешаване на проблема. 

Инж. Ана Василева от ДГС София се обърна към присъстващия председател на Българския 

туристически съюз (БТС) Венцислав Венев с предложение дървата за огрев на хижите през 

зимния сезон да се получават от подобни разчиствания на пътеките. Инж. Василева изрази 

увереност, че дървеният материал може да бъде предоставян на хижите, ако заинтересованите 

се свързват с ДГС София за оформяне на документалната страна и с помощта на ЮЗДП 

дървеният материал да бъде ползван. 

Г-н Венцислав Венев от БТС благодари за бързата реакция на ДГС София и изрази 

удовлетворение от идеята за разрешаване на проблема с дървата за огрев. Той напомни, че 

БТС има 13 обекта на Витоша, но не всички се стопанисват пряко от Съюза. Повечето били 

предоставени на туристически дружества. След това обърна внимание на плана за 

възстановяване на стълбовата маркировка и маркирането на маршрутите. Изрази мнение, че 

Витоша е най-маркираната планина и че туристите имат противоречиво мнение за това. 

Спомена, че в момента има работна група, подкрепена от Министерството на туризма, за 

актуализиране на стандарта на туристическата маркировка. Според този стандарт всички нови 

маршрути (пешеходни, колоездачни, споделени) трябвало да бъдат указани, картирани и 

маркирани. Очаквало се новият стандарт за маркировката на туристическите пътища в 

Република България да бъде утвърден през пролетта на 2023 г. Г-н Венев изрази увереност, че 

членовете на БТС биха се включвали в доброволчески акции за маркиране и почистване на 

пътеките на територията на Парка. 
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Г-н Милен Братанов от Планинска спасителна служба (ПСС) постави въпроса дали 

Дирекцията планира да възстанови туристическата пътека от х. „Ведра“ до х. „Погледец“, 

която с времето се е заличила, но все още се ползва от туристи, което от своя страна води до 

инциденти.  

Сава Попсавов от ДПП „Витоша“ поясни, че част от пътеката попада в резерват „Бистришко 

бранище“, което означава, че предприемането на мерки по разчистването ù следва да бъде 

ангажимент на РИОСВ София. 

Г-н Николай Гюров, кмет на р-н Панчарево предложи пътеката да бъде отмаркирана. 

Г-н Милен Братанов от ПСС повдигна въпроса за опасния участък от туристическата пътека 

по Боянска река към Боянския водопад. Той сподели, че през изминалата година е имало над 

20 инцидента и е необходимо да се предприемат действия за предотвратяването им в бъдеще. 

Инж. Ана Василева от ДГС София предложи да се поставят табели с текст „Опасно 

преминаване“. 

Г-н Милен Братанов от ПСС обърна внимание на факта, че въпреки забраната за навлизане 

на МПС през почивните дни, пътищата са блокирани от паркирали коли, което възпрепятства 

преминаването на аварийните екипи  на ПСС и линейките.  

Д-р инж. Анна Петракиева поясни, че движението на пътни превозни средства (ППС) на 

територията на ПП „Витоша“ се регламентира от Наредба за организация на движението на 

територията на Столична община и Общинската полиция оказва контрол по спазването ѝ. Тя 

предложи Дирекцията да изпрати писмо до Столична община с предложение да се възстанови 

режимът от първата наредба, чийто диапазон за преминаване на ППС е бил от 8.00 до 17.00 ч.  

Инж. Юлиан Антонов от ДПП „Витоша“ припомни, че собствениците и ползвателите на  

хижите са против това ограничение, тъй като се отразява негативно върху бизнеса им. 

Сава Попсавов от ДПП „Витоша“ допълни, че по протежението на пътеката за Боянския 

водопад е оградата на Поделението, която измества трасето ù към склона и така тя става 

опасна за преминаване. Той припомни, че парковата администрация е извършила маркиране 

на пътеката, а след слива на реките Петровичка и Боянска са поставени табели за следване на 

маркирания маршрут. 

Г-н Милен Братанов от ПСС предложи да се поставят информационни табели на български 

и английски език, че преминаването е на собствен риск. 

Д-р инж. Анна Петракиева пое ангажимент поставянето на тези табели да стане в най-кратък 

срок. 

Г-н Николай Гюров постави въпроса за механичното свързване на отделни зони в Парка, а по 

отношение на Симеоновския лифт изрази съмнение, че ще заработи скоро. Акцентира върху 

важността на два основни въпроса – приемане на Актуализирания план за управление на 

Парка и проблема с отнетия от ЮНЕСКО статут на резерват „Бистришко бранище“ като 

биосферен. След това изрази тревогата си от навлизането на велосипедисти в пешеходните 

маршрути.  
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Г-н Петко Тотев от БФКА отново насочи вниманието на присъстващите към маркировките и 

тяхното прекалено голямо количество на Витоша. Той изрази мнение, че няма нужда от нови 

информационни табла и маркировки. 

Д-р инж. Анна Петракиева поясни, че Дирекцията насочва усилията си към поддръжка на 

съществуващата паркова инфраструктура, в това число маркировката и табелите, и че 

поставянето на нови информационни табла ще бъде единствено с цел намаляване на риска от 

инциденти. Тя изрази мнение, че туристите са свикнали със стълбовата маркировка и я търсят. 

По отношението на маркирането на веломаршрутите припомни, че преди да се маркират те се 

узаконяват, което е дълга и сложна процедура поради различния вид на собствеността в 

Парка. 

Арх. Бойка Къдрева от СО-НАГ припомни, че разполагането на табели и всички видове 

рекламни и информационни елементи трябва да е съобразено с Наредбата на Столична 

община. Арх. Къдрева постави въпроса за функционирането на ски съоръженията и влековете 

на Витоша и за липсата на съгласувателни писма в СО-НАГ за поставяне на такива 

преместваеми обекти, обслужващи ски спорта.  

Д-р инж. Анна Петракиева обясни, че екип от Дирекцията работи по бележките от МОСВ по 

внесения през 2016 г. проект на АПУ. Тя увери, че когато зонирането, режимите и нормите 

добият по-завършен вид, всички заинтересовани организации и лица ще бъдат уведомени. 

Г-н Антон Настев от БКЛ RAM-BIKES предложи при отразяването на бележките по АПУ да 

се включат и експерти, които са специалисти от своята област. 

Г-н Сава Попсавов от ДПП „Витоша“ припомни, че при изработването на АПУ са били 

сформирани работни групи с представители на различни сдружения, федерации и други 

представители от различните видове спорт, които са дали своите експертни предложения. 

Арх. Бойка Къдрева предложи своето съдействие при определяне на режимите и нормите в 

АПУ. 

Г-н Костадин Вълчев от WWF-Bulgaria изрази мнение, че въпреки доброто сметоизвозване, 

се прави принципна грешка с поставянето на контейнерите за боклук. Според него трябвало да 

има затворени контейнери, недостъпни за дивите животни и те да са позиционирани на 3-4 

места в туристическите центрове. 

Арх. Бойка Къдрева поясни, че в момента тече процедура по избиране на вида на 

контейнерите за отпадъци. 

Д-р инж. Анна Петракиева заяви позицията на Дирекцията за премахване от дърветата на 

всички кошчета за отпадъци, както и редуциране кофите за смет. 

Инж. Галя Хаджиева, секретар на КС на ДПП „Витоша“ информира присъстващите, че ще 

получат протокол от проведеното заседание. Тя припомни, че поради настъпили промени в 

статута на част от длъжностните лица, някои от досегашните членове на КС вече не работят в 

представените от тях институции, поради което би следвало тези институции да излъчат нови 

представители, за което да уведомят писмено ДПП „Витоша“. 
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Дата: 28.10.2022 г.    Изготвил  протокола 

     (инж. Галя Хаджиева, секретар на  КС на ПП „Витоша“) 

 

Председател на  КС на ПП „Витоша“  

(д-р инж. Анна Петракиева) 


