
ДПП   „ВИТОША“,  
към  ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 



 
 

80 ГОДИНИ  
ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 
 Първият парк на Балканския полуостров (1934) 

 
 Най-посещаваният 
 
 Най-старият и най-сложен за управление парк 

 
 Природен парк – пета категория съгласно ЗЗТ 
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27 октмври 1934г. – Нац. П ВитошаЕдна година след Лондонското определение за НПС активното участие на българката природозащитна общественост1936 – Наредба закон за защитата на родната природаДо 1936 действа специален правилник за стопанисване и управление на НП като Нац П до 1952гСлед това НПОт 2000 – ППДП – от 1996г –  Основни функции – УПРАВЛЕНИЕ , КОНТРОЛ   И КООРДИНАЦИЯ



 
 27 079 ха (~80% гори) 
 IUCN – V 
 2 резервата- 1845,7 ха 

(IUCN – I ) 
  Защитена зона Натура 

2000   
 3 области 
 4 общини 
  14 селища 
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Разпределение площта на парка 
по области 



АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ 



Разпределение на територията 
по вид собственост 





Основни дейности, идентифицирани в 
Плана за управление 2005-2014 г. 

• Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 
и ландшафтно разнообразие; 

 
• Управление и устойчиво ползване на възобновимите 

природни ресурси; 
 
• Ефективно управление на туризма при съхраняване на 

биологичното и ландшафтно разнообразие; 
 
• Поощряване на научните и образователни дейности; 
 
• Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на 

партньорства за постигане целите на парка; 
 
• Постигане на ефикасно управление на парка. 

 
 



Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
„Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Дейност 4.1 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 



ЕТАПИ за осъществяване 
Актуализацията на ПУ  2015-2025 г 

 Разработване и приемане на Заданието за АПУ 

 

 Процедура за избор на изпълнител 

 

 Процедура за разработване на АПУ 
 



Разработване и приемане на Заданието  

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ПУ СЛЕД 
ПРОВЕЖДАНЕ НА 3 КРЪГЛИ МАСИ: 

 Две конференции в САБ, под патронажа на Столична община, съвместно 
с КАБ и САБ – м. март 2013 г. – обсъдени проблеми и предложения; 

 В Столична община при арх. Петър Диков - главен архитект на София в 
Направление "Архитектура и градоустройство"; 

 Проекто-Задание поставено за ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ на сайта WWW.PARK-VITOSHA.ORG - за обществена 
достъпност и публичност - получени становища, обсъдени на кръгла маса 
в Информационния център на ДПП „Витоша“; 

 Преработеното след обществената дискусия задание беше внесено в 
МОСВ на 24.07.2013 г. за съгласуване с Дирекция „НСЗП“; 

 Утвърдено задание за актуализация на ПУ от Министъра на околната 
среда и водите на 12.09.2013 г. 



Процедура за избор на изпълнител 

• Изготвена документация за възлагане на обществена поръчка по ЗОП; 
 
• Документацията изпратена за съгласуване в АОП, след одобрение - 

изпратена в ИАГ и МЗХ; 
 
• Съгласуване на документацията за поръчката от ИАГ  - 16.01.2014 г.; 
 
• На 23.01.2014 г. е публикувана откритата процедура; 
 
• Подадени са 4 оферти: Планеко ООД, ДЗЗД „ФОРТИС-НПМ-АЙКО”, 

Пролес инженеринг ООД, Консорциум „За устойчиво развитие на 
Витоша”; 

• На 14.05.2014 г. е издадено решение за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител;  



Процедура за избор на изпълнител 

• На 26.05.2014 г. - подадена жалба от единия от участниците до КЗК; 
 

• На 06.06.2014 г. получено писмо–уведомление от КЗК за образувано 
производство по жалбата; 
 

• На 09.06.2014 г. ДПП „Витоша“ е представила становище, както и 
изискуемите документи  в КЗК; 
 

• На 23.06.2014 г. е получено писмо от КЗК, в което се посочва, че се допуска 
предварително изпълнение, което също е обжалвано; 
 

• Протокол 4.11.2014 г. на ВАС, в който се посочва, че оставя без уважение 
жалбата на ДЗЗД „Фортис - НПМ – Айко“. 



Процедура за разработване на АПУ 

• Подписан договор ОПОС-03-145/10.12.2014 г. с Пролес инженеринг ООД; 
 
• Срок на договора - 28.10.2015 г.; 

 
• Внесен  е първият Тримесечен доклад за изпълнение на план-графика за 

периода 10.12.2014 - 31.12.2014 г. на 5.01.2015 г.; 
 

• Предоставени са всички налични материали, база данни, проектни и 
научни разработки на Изпълнителя; 

 
• Внесен е Встъпителен доклад на 09.01.2015 г.; 

 
• Проведена е Работна среща в ДПП Витоша за представяне на 

Встъпителен доклад на 15.01.2015 г, който е утвърден на 16.02.2015 г.; 
 



Предшестващи базови разработки за АПУ, 
 реализирани 2013-2014 година 

• СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП - Геокад 93 ЕООД; 
 

• ВОДЕН БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША” – екип от НИМХ; 
 

• СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ - ДЗЗД 
„ЕСТАТ - Онлайн сълюшънс“, в състав ЕСТАТ ООД и Онлайн сълюшънс; 
 

• МОНИТОРИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТОК - Дружество по ЗЗД 
„Витоша“, Анна Мантарова – Ръководител на екип. 

  



• Експертност и професионализъм 
 
- Назначена е  комисия към ДПП, която да разглежда 

разработените материали; 
- Сформиран е КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ към ДПП на 

26.02.2015 г. 
 

• Публичност 

Основни принципи при разработване на АПУ 



      адрес: 1303 София, ул.”Антим I” 17                               
Tel.: +359 2 988 58 41  
Tel./fax: +359 2 989 53 77  
e-mail: dppvitosha@nug.bg  
URL: www.park-vitosha.org  
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