
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.“ 

 

  

 
 

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 

Page |1 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 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. Перник, пл. Св.Иван Рилски №1, административна сграда на Община Перник 

 

Днес, 07.04.2015 г., 14:30 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 - гр. Перник. 

 

В Работната среща взеха участие кмета на Община Перник – инж. Иван Иванов, зам.кмет Владислав 

Караилиев, зам.кмет Евелина Манчева, Гл.архитект Маринела Чолева, Директор „Строителство, 

инфраструктура и екология“ гл.инженер Богомил Алексов и представители на обществеността 

Диляна Стойкова, Владислав Стоилов – председател „Колоездене Перник“ и Кристиан Георгиев и 

представители на екипа разработващ актуализацията на Проекта; 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, материалите в работните 

папки, които се раздават на присъстващите, сайта www.pu-vitosha.com, графика с работните срещи.  

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 Община Перник, отнасящо се за днешната среща. Предлага 

Община Перник да представи своите виждания за развитието на ПП „Витоша“. Уточни законите, по 

които ще бъде разработен  Плана, че се съобразява изцяло с тях и Заданието, утвърдено от МОСВ. 

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.  

инж.Иван Иванов - кмет на Община Перник. Настоява Природният парк да се превърне във 

фактор за социално-икономическо развитие. В стария ПУ са дадени повече описателни данни, а 

следва да бъдат определени конкретни норми. 
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