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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗДЕЛ 
„КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА"  
(Т. 1.16 - Т. 1.20)  - ТРЕТИ МОДУЛ  

ВЕСЕЛИНА ПАСКОВА 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

1.16.9. ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПРИРОДНИЯ ПАРК  И 

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕГО 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

18-19 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



   

Четири  са  основните канали, които Д ПП ”Витоша” 
практикува  за поддържане  на информирана обществена 

среда, както за своята дейност, така и за екологично 
обучение и природозащитна дейност 

 
•  Сайтът на Дирекцията на Природен парк „Витоша”; 

 
•   Посетителските информационни центрове; 

 
•   Издаването на информационни материали; 

 
•   Организирането на образователни инициативи и събития.  



  Посетителски информационни  центрове  
 

•  Детски екостационар „Бели брези”  
 

•  Музей на совите; 
 

•  Музей на водното конче; 
 

•  Музей на мечката; 
 
•  Национален парков информационен център в Дирекцията на     
Природен парк „Витоша”; 
 

•  Природозащитен информационен център Витоша 



 Детски екостационар „Бели брези” 





 Национален парков информационен център  
в Дирекцията на  Природен парк „Витоша” 

 



 Природозащитен информационен център Витоша 



    
 
 
 
 

  Издаване на информационни материали: 
 
 
• Материали с информация за ПП „Витоша”, за неговото богатство и 
разнообразие – туристичеси карти, информационни дипляни за парка на 
българки и английски  за парка,  списанието ”Природен парк „Витоша” на 
два езика, брошури и книги с богат снимков и инфомационен матери  и др.; 
 
• Материали, свързани с дейностите на ПП „Витоша” – наръчници, 
информационни табла, листовки, инструкции; 
 
•  Образователни материали за деца и ученици – плакати, табла, книжки за 
екосистемите в ПП „Витоша”, образователни информационни  плакати и 
брошури за  животни и растения;  

 



Информационни  материали 

http://park-vitosha.org/books/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5/
http://park-vitosha.org/books/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80-2/
http://park-vitosha.org/leaflets/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/


Организиране на  
природозащитни образователни инициативи и събития 

 
•   Инициативи за приобщавате на подрастващите /ученици и студенти/   
към темите, касаещи устойчивото опазване на околната среда като 
цяло и към грижа и любов съм ПП „Витоша” – уроци, лекции, походи, 
лагери,  конкурси, изложби, пленери и др. 
 

•   Събития  и дейности за приобщаване към проблемите на околната 
среда на цялата общественост – залесявания, почистване на 
туристически пътеки и кътове за отдих, походи с беседи на отварени 
врати на Дирекцията на ПП ”Витоша”, журналистически пътувания, 
чествания на различни празници – Еньовден, дните и седмицата на 
земята, парковете и др. 
 
•Партньори 





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 
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