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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

за 2022 г. 

 

ОТЧЕТЪТ ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТА: 

 

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 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:  

 

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ – 58 112,00 лв.  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ: - 13 224,00 лв. 

 

ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ – 110 763,34 лв. в т.ч. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“: - 90 840,54 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ: 19 012,80 лв. 

- ДАРЕНИЕ ОТ „ПУШ ПУЛ“ ООД – 910,00 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА 

 Ремонт и изграждане на мостове и дървени скари; 

 Поддържане чрез косене на местообитанията на европейски лалугер; 

 Доставка на бетонови пръстени за обособяване на огнища; 
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 Безвъзмездно предоставен дървен материал и средства за покривна конструкция на 

детски Екостационар „Белите брези“. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ 

 

OБЩО ОСИНОВЕНИ ОБЕКТИ - 12 бр.   

ОСИНОВЕНИ НОВИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2022 г. - 4 бр. 

ПРОВЕДЕНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ – 45 бр.; 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ – над 650 човека;  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Освежена паркова инфраструктура (мостове, скари и др.): над 220 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 С ПОЧЕТНА ГРАМОТА „ДОВЕРЕН 

ПАРТНЬОР“ НА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪРГАРИЯ ЗАЕДНО“ 

 

І. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

През изминалата година в това направление са извършени 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, чрез доброволчески 

акции, както и в изпълнение на споразумения за сътрудничество с Югозападно държавно 

предприятие, Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Пощенска банка“ 
 

А. Изпълнени ремонтни дейности с бюджетни средства. 

С осигурените бюджетни средства беше извършен ремонт на следната инфраструктура: 

Възстановиха се дървените огради около забележителни дървесни екземпляри на Витоша. 

Вековните дървета се намират в района на Драгалевски манастир, Кладнишки манастир и 

местността Фонфон. Бяха ремонтирани 5 броя дървени мостове по Кладнишка река, 

откритата класна стая в близост до с. Боснек, като беше поставено и информационно табло 

при пещера Духлата. 
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Б. Доброволчески акции. 

 

През годината бяха организирани общо 45 доброволчески акции, с участието на повече от 

650 човека. С помощта на доброволци бяха почистени и премахнати незаконни сметища, 

беше освежена паркова инфраструктура (над 200 бр. мостове, скари, дървени парапети); бяха 

почистени повече от 4000 л. м. канавки/водостоци по туристически алеи и пътеки. Изградени 

и монтирани са и 8 бр. нови дървени мостове, 7 броя нови информационни табла и 9 броя 

маси и пейки витошки тип.  

 

   
  

 Освежена и допълнена е лятна (лентова) маркировка по туристически маршрути м. 

Марина поляна – м. Конярника и м. Пресопта – м. Стамболова ливада; Монтирани са 6 бр. 

метални жалона за насочващи табели. Беше пребоядисана зимната стълбова маркировка от 

с. Боснек до м. Живата вода – 63 стълба. Бяха изработени и монтирани 50 бр. метални 
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насочващи табели в местностите Бели брег, Пресопта, Марина поляна, Стамболова ливада, 

Конярника. 

 

     
 

И през тази година бяха ремонтирани и заредени с материали за първа помощ горските 

аптечки (над 10 броя) на територията на Парка.  

   

В. С финансиране по проекти и донорски програми. 

 

Пощенска банка и 

Mastercard® реализираха 

успешно втората фаза на 

социално отговорната 

инициатива „Зелена класна 

стая“ на територията на 

Природен парк „Витоша“. 

В резултат беше изградена 

свързваща образователна 

алея между иновативния 

амфитеатрален кът в 

района на Музея на мечката и местността Дендрариума. Алеята е част от съвместния проект 

на двете компании, който се реализира в партньорство с Дирекцията на Природен пак 

„Витоша“ и стартира през лятото на 2021 г. със създаването на креативно пространство за 

учене, игри и забавление на открито. 

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

Европейска столица на спорта“ бяха почистени Симеоновските езера. Извърши се ремонт 

на алейната мрежа в района на Златните мостове и се изгради нова спортна площадка, на 

територията на Детски екостационар „Бели брези“. 
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Със средства от дарения се изработиха и монтираха предупредителни табели в района на 

Боянския водопад. 

 

И през 2022 г. продължи изпълнението на дейности с финансовата подкрепа на 

Югозападно държавно предприятие. В изпълнение на утвърдения годишен план бяха 

изградени дървени скари и мост над с. Бистрица с дължина 6,50 м. Бяха доставени 29 броя 

бетонови пръстени за обособяване на огнища в най-посещаваните туристически центрове и 

местности на територията на ПП „Витоша“. Извърши се косене на тревните площи при две 

лалугерови колонии, с цел поддържане на местообитанието.  

Югозападно държавно предприятие дари безвъзмездно и дървесина на изработване на 

дървени шиндли, с които да бъде ремонтиран покрива на Детски екостационар „Белите 

брези“ 

 

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. 

През изминалата година 

представители на ДПП „Витоша“ 

участваха активно по различни 

теми в радио и телевизионни 

интервюта пред БТВ радио, 

Economic Daily, Darik news, 

Десант и други. Предоставихме 
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информация за музеите на мечката и совите, ДЕС „Бели брези“ и снимков материал до 

издателство „Рибка“ и други информационни  канали. 

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 134. 

Дирекцията отбеляза на Седмицата на гората като проведе образователни игри и събития с 

деца от детски градини и организира конкурс за детско приложно изкуство на тема 

„Вълшебството на гората“. Служители на Парка участваха в инициативата на Изпълнителна 

агенция по горите „Лесовъд за един ден“. 

За обогатяване на познанията 

на малки и големи към 

Природен парк „Витоша“ и за 

превръщане на разходката в 

планината в приятно 

преживяване са изградени 

множество информационни 

центрове, музеи, алеи и класни 

стаи на открито. По случай 

празника на гората се създаде 

кратък филм за най-

посещаваните туристически алеи, туристически центрове и музеи подходящи за деца. 

Филмчето е безплатно и може да се гледа онлайн (https://youtu.be/TvzHkq69X6o). 

За четвърта поредна година провеждането на „Споделени игри“ показа, че планината е за 

всички и заедно можем да бъдем по-толерантни и ангажирани към хората със специални 

нужди и техните проблеми в съвременното общество. Събитието се проведе съвместно с 

Фондация „София – европейската столица на спорта” и НСА „Васил Левски“. 

През 2022 г. експертите от 

Дирекцията взеха участие в 

традиционните инициативи, 

сред които: Летен фест (8-мо 

издание), „Изкачването на 

Черни връх“ и отбелязване на 

127-ата годишнина на 

организирания туризъм в 

България и други. 

https://park-vitosha.org/
https://www.facebook.com/park.vitosha
https://youtu.be/TvzHkq69X6o
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По традиция на Детския 

екостационар „Бели брези“ се 

проведе тържество по случай 

Международния ден на детето 

1юни с участието на над 100 деца.  

Дирекцията на Парка участва с 

авторски фотографии в изложбата  

„Витоша – планината, която 

дава живот“. 

Дирекция на Природен парк 

“Витоша” получи почетна грамота 

като Доверен партньор по случай 

10 годишното сътрудничество към 

каузата за почистване и 

облагородяване на нашия град – 

„Да изчистим България заедно“, 

която е част от най-голямата 

гражданска инициатива в света –

 Let’s do it World. 

В Деня на европейското сътрудничество 21 септември, Съвместния секретариат на 

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия – Interreg-IPA CBC 

България – Сърбия към МРРБ в България, Министерството на европейската интеграция на 

Република Сърбия и Дирекция на Природен парк „Витоша“ отбелязаха заедно честването, 

пред откритата класна стая в близост до селата Боснек и Чуйпетлово. 

  

По случай 88-я си рожден ден Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира 

детски поход на близо 100 деца от ДГ № 50 „Зайчето Куики“, дневен поход от 

м. Дендрариума - ДЕС „Бели брези“ и нощен туристически поход съвместно с 

неправителственото сдружение „Лунатични разходки“. Над 50 туристи и любители на 

планината се включиха в честването на Парка. 
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В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление 

на Природен парк „Витоша“, е създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“. В тази връзка 

на 26 октомври се проведе неговото редовно заседание за 2022 г., в което се включиха 

представители на държавни институции и техни поделения, местните власти и 

неправителствени организации, чиято дейност е свързана с Природния парк. 

 

Над 35 фирми, сдружения, неправителствени организации и приятели на Парка, се включиха 

в празника по случай Международния ден на доброволеца, организиран от Дирекцията на 

Природен парк „Витоша“. 
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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“, музей на совите и музей на мечката. 

През 2022 г. се проведоха множество групови посещения, организирани от 27 организации и 

с участието на представители от ДПП „Витоша“. 

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

Музеят на мечката посрещнаха общо 2261 посетители, в т.ч. 1716 деца. 

Пред Екостационара целогодишно се поддържа Спиралата на билките с характерни лечебни 

растения, срещащи се на Витоша. Поддържането включва почистване и плевене около тях, 

както и обновяване на оградата около Спиралата. 

  

В базата на Детския екостационар „Бели брези“ бяха заснети нови епизоди на „Арт дъга“, 

чиято идея е да запознаят децата от 4 до 8 години с всяко от седемте направления в 

изкуството. 

   

В организираните посещения на Детския екостационар „Бели брези“ всяка година по 

традиция се включва Сдружението за изкуство и култура „Мюзик плей“. В рамките на един 

месец Сдружението провежда Арт ваканция за деца. Всяка от четирите седмици през месец 

юли е посветена на различен вид изкуство: фотография и видео, рисуване и приложни 

изкуства, музика и театър. В края на обучението всяко дете получава диплом за завършен 

курс в съответната специалност и участва във фотоизложба, арт-изложба, музикален концерт 

и театрално представление, които са на Витоша, на сцената пред Детския екостационар 

„Бели брези“. Тези занимания дават възможност на децата напълно да се откъснат от 

градската среда и да се насладят на досега с природата. 
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Сред традиционните ползватели на базата на Детския екостационар „Бели брези“ е и 

иновативното частно училища „Фюжън България“, чийто основен стремеж е да извади от 

всяко дете най-доброто и да го превърне в подготвен и успешен човек за бъдещето. 

Основателите и преподавателите вярват, че всеки човек притежава талант и развитието му е 

въпрос на избор, че креативността е най-силна, когато е групова, че ученето е постоянен 

процес, а красотата навън е красотата в нас самите.  

      

Добрите условия на ДЕС „Бели брези“, лесният достъп, коректната работа и 

професионализма на експертите от ДПП „Витоша“ са оценени и от много други организации, 

които от десетилетия работят с деца: „Мотен спорт“, „Марина спорт“, „Мачирски спорт“, 

учебни центрове, детски градини и училища.  

2.  Беседи, презентации и образователни игри. 

 

 Реализирането на екологичното образование е една от важните задачи в работата на 

Дирекцията, в която се включват голяма част от експертите на парка. През годината в 

различните инициативи участваха общо около 1200 деца. Способите за обучение са чрез 

лесовъдски игри, преходи, тематични презентации, лекции, беседи, образователни филмчета. 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 

                   гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел.: 029895377  park@park-vitosha.org         

 
 

11 

 

За втора поредна година се проведе открит урок и 

лесовъдски игри с ученици, прекарващи лятната си 

ваканция в селата Боснек и Чуйпетлово. Откритата 

класна стая в близост до село Боснек събра децата, 

където те научиха много за природния парк. Чрез 

игри и забавления малките участници разбраха как 

да разпознават туристическата маркировка и защо 

са важни маркираните туристически маршрути. 

Научиха какво е полезно и вредно за гората, как да 

я пазят чиста и как животните използват 

различните си сетива, за да оцелеят в дивата 

природа.  

През лятото на 2022 г. за първи път се проведе детски летен лагер на тема „Учи за Природата 

сред Природата“ – съвместна дейност на ДПП „Витоша“, Националния природонаучен музей 

и Сдружение „Ела“. По време на лагера се проведоха пет тематични дена, посветени на 

защитените територии, ботаниката, бозайниците, птиците и създаване на научна илюстрация. 

Общият брой на участниците беше 25 деца на възраст от 7 до 12 години. 

 

През 2022 г. експерти от Дирекцията се присъединиха към инициативата на ИАГ „Приказки 

за гората“, реализирана с климатичното фургонче „Горичка в количка“. Чрез игри и 

забавни занимания учениците научиха повече за видовете дървета, горските обитатели, за 

работата на лесовъдите и пожарникарите. 

 

   
В образователните преходи, водени от експертите на Парка, се включиха активно участници 

от различни възрасти - от 3 до 15 годишни деца, ученици и студенти. Бяха посетени част от 

основните места на Витоша - района на Дендрариума, Игликина поляна, м. Златни мостове, 

музея на Мечката и Детския екостационар „Белите брези“. 

 

ІV. ПРАКТИКО–ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

А. Абиотични фактори на средата 

 

1. Метеорологичен мониторинг 

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 
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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 април, август и ноември, както и поддържащи ремонтни 

дейности на апаратурата на метеостанциите. 

ДПП “Витоша“ поддържа база данни с информация получена от двете автоматични 

метеорологичните станции. Въведени са срочни данни, синоптични и климатични дневни и 

месечни обобщения от АМС Белите брези и АМС Офелиите за 2022 г. Въведени са дневни, 

месечни и годишни средни данни и екстремуми за 2022 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.  

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 2022 г. – в периода на пълноводие (месец май) и в периода на маловодие (месеците 

ноември-декември). 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 2022 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). 

http://www.stringmeteo.com/


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 

                   гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел.: 029895377  park@park-vitosha.org         

 
 

13 

 

Проследява се качественото състояние на водите от 

торфището при с. Чуйпетлово. Пробовземане се 

извършва от 2 пункта (от потока, захранващ 

торфището и от торфищните води) 4 пъти през 2022 

г. – във всеки сезон, на всяко тримесечие (месец 

февруари, май, август, декември). 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). 

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

периода 2019-2022 г. 

Извършен е анализ на качеството на водите на територията 

на ПП „Витоша“ за периода 2019-2022 г. 

 

Мониторинг на количеството на водите 

Извършва се мониторинг на воден баланс на торфището при 

с. Чуйпетлово – обект по Дейност 1 по проект 

№BG16M1OP002-3.007-0015-C01. Дейностите включват 

поддържане на апаратурата за мониторинг и попълване на 

таблично хранилище с данните от мониторинга на водния 

баланс – дневни количества на постъпващите в торфището 

води и дневни данни за нивото на торфищните води 

(минимални, максимални и средни стойности). 

 

3. Мониторинг на карста на Боснешки карстов район 

Извършени са дейности по установяване местонахождението на пещерите в Боснешки 

карстов район, като през 2022 г. на терен е установен входа на 1 пещера (Новата дупка 

№БФС 3358), с което общият брой на  потвърдените пещери на 

територията на ПП „Витоша“ е 16.  

 

Б. Флора  

Проведени са наблюдения (мониторинг) върху популациите на 12 

вида редки, застрашени и уязвими растения. Резултатите са 

отразени в базата данни за ежегодни наблюдения. Мониторингът 

включва: 

 Растителни видове от Националната система за мониторинг 

на биологичното разнообразие: витошко лале (Trollius europaeus), 

жълта тинтява (Gentiana lutea), кръглолистна росянка (Drosera 
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rotundifolia), карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. сarpathica), 

рилска иглика (Primula deorum), петтичинкова върба (Salix 

pentandra); 

 Растителни видове от Боснешки карстов район - 

планинско котенце (Pulsatilla montana), източна ведрица 

(Fritillaria orientalis) и пролетен горицвет (Adonis vernalis):  

 Растителни видове, обект на реинтродукция, чието 

развитие се проследява: елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), 

алпийски повет (Clematis alpina) и водна детелина (Menyanthes 

trifoliata):  

Проведено е теренно проучване върху разпространението на 

орхидеи (сем. Orchidaceae) на Витоша по трансектен метод – в 

района на местността Платото, връх Ушите и в резерват 

„Бистришко бранище“. Картирани са находищата на 10 вида 

орхидеи от родовете салеп, дланокоренник, гнездовка, 

гимнадения, главопрашник, чернушка: 

Актуализирана е ГИС базата данни с висши растения на 

територията на парка - заснети и внесени в базата са 

новоустановени находища на редки видове висши растения, 

включително мъхове: лудо биле (Atropa belladonna), Хисоп 

(Hyssopus officinalis), ричия (Riccia sp.), хаматокаулис 

(Hamatocaulis vernicosus):  

В. Фауна 

  

Мониторинг на Кафява мечка (Ursus Acrtos) и Дива коза 

(Rupicapra rupicapra) 

 

През изминалата 2022 година беше проведен мониторинг на 

кафява мечка на територията на ДЛС „Витошко-Студена“ по 

утвърдена методика на ИАОС. По време на посещението на 

терен не бяха установени следи целевия вид поради ремонт на 

черния път, по който се изпълнява мониторинга. Данните 

съгласно утвърдената методика за 2022 г сочат, че на 

територията на парка няма регистрация на целевия вид. По 

наблюдения, извършени през останалото време от годината, 

видът е регистриран няколко пъти на поставени фотокапани и 

по намерени екскременти в други части от територията на 

Парка. 

Проведен е и мониторинг на дива коза по утвърдена методика 

съгласно НСМБР, включваща четири посещения на терен в 

различни сезони. За всяко едно от посещенията има попълнен 

полеви формуляр за наблюдение. При посещенията на терен 

през изминалата година беше установено успешно 
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размножаване в рамките на популацията в ПП „Витоша“. Бяха 

регистрирани 5 ярета, родени през пролетта на 2022 г. 

Последващите посещения показват стабилност в числеността 

на популацията, като наблюденията ще продължават да се 

изпълняват по одобрената методика с цел набиране на повече 

данни с цел по-добра оценка на състоянието на популацията. 

Проведен бе годишен мониторинг на алпийски тритон в 

Бистришко бранище съвместно със служители на НПМ-БАН. 

След проверка на поставените капани бе установено наличието 

на възрастни и ювенилни индивиди в наблюдаваната 

територия. 

 

Г. Мониторингови дейности върху популацията на 

корояд-типограф в смърчовите гори на Витоша 

  

Проведен е мониторинг върху числеността на популацията на корояд-типограф на Витоша. 

Осигурени са разтвори за мумифициране и феромони за 10 броя уловители. Съвместно с 

Лесозащитна станция - София са обслужвани всеки месец през активния сезон на вредителя 

– от април до октомври. Обслужването включва събиране на уловеното количество 

бръмбари, подмяна на феромоните и разтворите.  

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ 

ПРОЦЕСИ.  

 

Проведени са възстановителни и поддържащи мероприятия за:  

 Природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища -  

дейностите по възстановяване на торфищен участък с размер 1 декар в местността 

Конярника продължиха с ежегодното окосяване, изнасяне на окосената маса и почистване на 

оводнителната вада в торфището:  
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 Петтичинкова върба (Salix pentandra) - извършена е инвентаризация и отглеждане на 

фиданките от петтичинкова върба в местността Ветровала. Инвентаризацията установи 50% 

прихващане на засадените през есента на 2020 г. фиданки; 

 Тис (Taxus baccata) - продължават опити за производство на фиданки от тис: събрани 

са резници от находището му под Боянски водопад и са поставени в подходящ субстрат за 

вкореняване: 

 

  
 

Организирана е акция за 

картиране и ръчно 

премахване на силно 

инвазивния растителен 

вид гигантски девисил 

(Heracleum 

mantegazzianum), 

установен под хижа 

Балканити на Витоша. 

Публикувано е съобщение 

в съавторство в 

специализираното 

списание „Фитология 

балканика“ на ИБЕИ-БАН: 

  

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ 

 

През 2022 г. са извършени общо 212 броя проверки по сигнали жалби, рутинни и 

съвместни със служители от РДГ София, РДГ Кюстендил, РИОСВ София, 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: 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 

                   гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел.: 029895377  park@park-vitosha.org         

 
 

17 

 

Съвместни проверки - 84 бр.: 

 Съвместни проверки с ИАГ – 4 бр. (в т.ч. – 3 бр. по подадени сигнали и 1 бр. в обекти за 

добив на дървесина); 

 Съвместни проверки с РДГ София – 10 бр. (с вкл. проверки по подадени сигнали, писма от 

граждани); 

 Съвместни проверки с РДГ Кюстендил –  15 бр. (с вкл. проверки във връзка с изготвени 

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

 Съвместни проверки с РИОСВ София - 4 бр. по постъпили сигнали; 

 Съвместни проверки с ТП ДГС София – 15 бр. (с вкл. проверки по стопанисване и охрана 

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

 Съвместни проверки с ТП ДЛС Витошко-Студена – 13 бр. (с вкл. проверки по стопанисване 

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

 Съвместни проверки с Столична община – 6 бр. (във връзка със сграден фонд на 

територията на ПП Витоша); 

 Съвместни проверки с ЮЗДП ДП – Благоевград – 1 бр. във връзка с подаден сигнал за 

заслон Смильo); 

 Съвместни проверки с Община Перник – 3 бр. (във връзка със сигнали за строителна 

дейност на територията на ПП „Витоша“); 

 Съвместни проверки със служители на СДВР, РС ПБЗН, Общинска полиция – 11 бр. (във 

връзка с нерегламентирано навлизане на МПС на територията на Парка и спазване на 

противопожарните правила в горски територии в пожароопасния сезон)  

 Проверки по изготвен План за взаимодействие и извършени съвместни проверки със 

служители от РДГ,  06 РС ПБЗН – 2 бр.; (във връзка с противопожарното оборудване в 

противопожарните депа); 

 

 
Рутинни проверки - 82 бр. 

 Контрол по спазване на режимите в територията, съгласно ПУ на ПП „Витоша“ и ЗГ – 55 бр. 

 Проверки по изготвени горско стопански програми – 21 бр. 
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 Проверки по изготвени план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта – 6 бр. 

Отговори и проверки на жалби, сигнали, писма и изготвени становища 

1.Проверки по подадени сигнали и жалби – 46 бр. 

 Сигнали за навлизане на МПС на територията на ПП „Витоша“ –  12 бр.; 

 Сигнали за незаконна сеч – 4 бр.; 

 Сигнали за нерегламентирано палене на огън – 2 бр.; 

 Сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – 6 бр.; 

 Сигнали за паднали и опасни дървета по горски пътища, туристически алеи и пътеки – 16 бр.; 

 Сигнали за незаконен лов и риболов –  2 бр.; 

 Сигнали за незаконно строителство – 4 бр. 

Съставени са 19 бр. КП и 3 бр. АУАН по ЗГ от служители от ДПП; 

 Извършени са 2 проверки по изпълнението на заповедта за достъп на пещерата Духлата. 

2. Изготвени отговори на заявления и постъпили преписки и писма в ДПП „Витоша“ – 

111 бр., както следва: 

 68 бр. отговори на заявления за провеждане на масови мероприятия по чл.150 от ЗГ; 

 24 бр. отговори на заявления за постъпили инвестиционни намерения, преместваеми обекти 

и др.; 

 8 бр. справки за местоположението на поземлени имоти и обекти; 

  11 бр. справки, касаещи парковата територия.  

 

Участие в работни срещи, текуща кореспонденция и съгласувателни процедури: 

 

 Участия в работни групи с администрации, организирани комисии, собственици и 

ползватели на територията на ПП „Витоша“ по проблеми и въпроси, свързани с 

управлението, стопанисването; 

 Участие в мероприятие лесокултурна дейност в обхвата на ТП ДЛС „Витошко-Студена“; 

 Поставяне на 2 бр. информационни табла с противопожарно съдържания; 

 Участие в работна група към Столична община относно изготвянето програма на Столична 

община за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на република България и план за действие; 

 

През изминалата година експерти от Дирекцията сформираха работни групи, които работиха 

по направените от МОСВ бележки по проекта на АПУ, в част 3.1 Зониране и функционално 

предназначение на зоните по част 3.2 Режими и норми, както и по отстраняването на някои 

неточности по границата на парка. 

 

Приложение: Финансов отчет за разходваните средства по направления. 

 


