ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ПРОТОКОЛ
ОТ
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТНОСНО
„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И
КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН
ПАРК „ВИТОША“ (ПЛАН’02)
ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД
място: гр. София, Красно село, ул. Слънце 2, административна сграда на Район Витоша
Днес, 06.04.2015 г., 11:30 ч. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи
и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД
се проведе Работна среща с представители на Общинска администрация – Район Витоша и
Столична община.
В Работната среща взеха участие кмета на Район Витоша – инж. Валери Йорданов, зам.кмет инж.
Теодор Петков, Секретар на Районна администрация Иван Келитанов, Гл. архитект арх.Радослава
Донева, Еколог инж.Юлия Цветкова - представители на районната администрация, представител на
Дирекция „ПП Витоша“ Марушка Генова – мониторинг на проекта и представители на екипа
разработващ актуализацията на плана: инж. Антоний Стефанов-Управител на „Пролес
Инженеринг“ ООД; ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екип разработващ
актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“; ик. Анелия Димова-Координатор на Екипа за ПУ.
инж. Антоний Стефанов, Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД - Представи Пролес
Инженеринг ООД, екипа зает по изпълнение актуализацията на плана и материалите в работните
папки, които се раздадоха на присъстващите. Благодари за осъществената работна среща.
ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ
на ПП „Витоша“ – Представя целите на работната среща и уточнява насоките на изпратеното
писмо от страна на Изпълнителя до р-н Витоша, отнасящо се за днешната среща. Предлага за
излагане на гледната точка от страна на р-н Витоша по отношение развитието на ПП „Витоша“.
Уточни законовата и нормативна основа, по които се разработва плана, че се съобразява изцяло с
тях и утвърдено Задание от Министъра на околната среда и водите. Отбелязва, че ПУ е рамков
документ и че се финансира от ОП „Околна среда 2007-2013г. ланд. арх. Берберова представя
заинтересованите страни, които ще участват на експертно ниво в работните срещи и в Семинарите с
покана от Изпълнителя, както и какви документи разработва Екипът по време на работния процес.
Всички материали се качват на специално разработеният от Изпълнителят сайт: www.puvitosha.com. Представя работният график за провеждане на срещите и семинарите.
инж. Валери Йорданов, кмет на район Витоша - Отбелязва, че няма информация какво е
изпълнено за периода 2007-2013 от страна на Д ПП „Витоша“. Определено смята, че следва
развитието на Район Витоша и Природен парк „Витоша“ да са обхванати от единна стратегия за
новият програмен период 2014-2020 г.
Page |1
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: office.puvitosha@gmail.com
ISO 9001-2008 Certified Company

