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ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 

НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ 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. София, ул. „Сердика“ 5, Административна сграда на Столична община 

 

Днес, 08.04.2015 г., 16:30 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 Столична община – Направление „Архитектура и 

градоустройство“. 

 

В Работната среща взеха участие Главният архитект на Столична община – арх.Петър Диков, 

Директор Дирекция „Териториално планиране“ - арх.Бойка Къдрева, Н-к отдел „ОУП“ - урб. Златко 

Терзиев, Гл.експерт - арх.Боряна Байчева, Гл.експерт - инж. Веселин Христов, Ст.експерт - Цвета 

Славчева 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“ и ик. Анелия Димова - Координатор на 

екипа за ПУ. 

 

инж. Антоний Стефанов, Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД - Представи целите на 

работната среща, дейността на Изпълнителят „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. 

арх. Петър Диков, Гл.архитект на СО – Отбелязва няколко проблема от гледна точка на Столична 

община и Общия устройствен план на гр.София. Съгласно Закона за защитените територии 

Природния парк не е обект на ОУП, а на Плана за управление. Същото се отнася и за резерват 

„Бистришко бранище“. Целесъобразно е паралелно с ПУ‘02 на ПП „Витоша“ да се разработват и 

Специализирани подробни устройствени планове за туристическите центрове в парка. Това дава 

възможност изпълнителите да си сътрудничат още в проектна фаза, за да крайния резултат още по-

добър.  

ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ 

на ПП „Витоша“ - Уточни законовата и нормативна основа, по които се разработва  Плана. 

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. Подчертава, че ще бъде необходима допълнителна информация за 

целите на Плана, която ще изискваме по официален път от Столична община. 

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



