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ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, 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“ 

 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

място: Панчарево, административна сграда на Район Панчарево 

 

Днес, 08.04.2015 г., 09:30 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 Панчарево, 

Столична община. 

 

В Работната среща взеха участие зам. кмета на Район Панчарево - Ваня Тагарева, кмет на с. 

Железница - Дойчин Стремкин; гл.специалист кметство с. Бистрица - Величка Балина и 

представители на Екипа разработващ актуализацията на плана: инж. Антоний Стефанов-Управител 

на „Пролес Инженеринг“ ООД; ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екипа 

разработващ актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“; инж. Илия Петров експерт 

местообитания/растителност и 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, представи график за бъдещи 

работни срещи и семинари със заинтересованите страни. 

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 Район Панчарево, отнасящо се за днешната среща. Предлага на 

участниците да представят виждания за развитието на ПП „Витоша“, което може да направят и в 

писмена форма.  

Ваня Тагарева, заместник кмет на СО-Район Панчарево – Поясни, че Панчарево като районна 

администрация не може да бъде бенефициент по програми, проекти свързани с инвестиционни 

намерения. Интересува се от целите и задачите на ПУ на ПП „Витоша“. По отношение на пашата в 

района, ще предоставят подробна справка на екипа разработващ актуализацията на ПУ. 

Дойчин Сремкин, кмет на с. Железница – Представи местата за отдих, туристическите пътеки, 

конните бази по посока Плана планина, минералните извори, предстоящата Национална изложба на 

Каракачанско куче и махалите Пържова, Топанкова и Ваклинова, които са на територията на парка. 

Възможностите на с.Железница са да бъде още по-добро място за крайградски туризъм. Предлага 

възстановяване на старата пътека от с. Железница към Черни връх, като пояснява, че има изграден 

паркинг с 30 паркоместа над с. Железница, до „Тепавица“; изграждането на специално място за 

отглеждане на диви животни, с цел привличане на по-голям туристопоток. Проблеми: 

http://www.pu-vitosha.com/



