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 ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАДОМИР 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“
ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД
място: гр. Радомир, пл.Свобода №20, административна сграда на Община Радомир
Днес, 07.04.2015 г., 11:00 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. Радомир.
В Работната среща взеха участие кмета на Община Радомир – Пламен Алексиев, зам.кмет Димитър
Димитров, Гл.архитект на община Радомир, Н-к отдел Даниела Младенова, Мария Стоянчева,
представител на Дирекция на ПП „Витоша“ - координатор ПУ – Мария Петкова 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, 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 целта на изпратеното писмо
от страна на Изпълнителя до Община Радомир, отнасящо се за днешната среща. Предлага Община
Радомир 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.
Изпълнителят на предстоящите работни срещи и семинари ще осигури участието на
заинтересованите страни.
Гл. архитект на Община Радомир – в махала Егреци високо в планината се отглеждат овце. От
страна на с. Горна Диканя не е имало инвестиционни намерения, по скоро в с. Долна Диканя, около
язовира и в махалите за бунгала и къщи за гости. Поясни, че започва да се прави Общ устройствен
план, като до 4-5 месеца ще бъде готов, като Екологичната оценка е в поръчката на ОУП.
Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир – Представя случващото се на територията на
общината. Отбеляза:
 състоялият се местен референдум под наслов „Чиста вода – чиста природа“;
 провелият се разговор между него и арх. Първанов за залагане изграждането на пътища до
високопланинските пасища;
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