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 САМОКОВ
„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. Самоков, административна сграда на Община Самоков
Днес, 08.04.2015 г., 12:30 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. Самоков.
В Работната среща взеха участие кмета на Община Самоков – Владимир Георгиев, зам.кмет Сия
Шехтанова, Гл.архитект Надежда Клинчева, кмет на с. Кавачевци Йорданка Берякова, кметски
наместник с.Ярлово Васил Миленов, н-к отдел „Европейски Програми“ Красимира Костадинова,
гл.експерт Елена Лобутова, гл.експерт Веска Тодорова, гл. специалист Мария Димова, Мартин
Илиев – ОП Общинско лесничейство Самоков, общински съветник Николай Николов, общински
съветници Данаил Попов. Венцислава Шопова, д-р Ивалина Трендафилова и представители на
печатни и електронни медии – в.Приятел, в-к Седмица, ТВ „Канал Рила“ и представители на Екипа
разработващ актуализацията на Плана: ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екип
разработващ актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“, инж.Илия Петров-експерт
местообитания/растителност и ик.Анелия Димова-Координатор на Екипа за ПУ.
ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ
на ПП „Витоша“ – Представя Пролес Инженеринг ООД – Изпълнител на Плана, 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, целите на работната среща.
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.
Предлага Община Самоков да представи своите виждания за развитието на ПП „Витоша“.
Надежда Клинчева, главен архитект на Община Самоков – Изказа готовност за съдействие по
отношение уточняване собствеността по границите на парка.
Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков – Приветства присътващите и представи
очакванията на общината за по-добра планинска маркировка, информационни табели,
трасиране на екопътеки, кътове за отдих и други.
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