ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
V. КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
През м. октомври, след проведен конкурс в ДПП „Витоша“ беше назначен главен горски
инспектор, който съвместно с експерти от парка осъществява контрол, съгласно ЗЗТ и
Устройствения правилник на ДПП „Витоша“, представя доклад и график за работата в
началото на месеца.

Извършени проверки на територии в ПП „Витоша“
 Осъществени проверки за периода януари – декември 2015г. общо 67 бр.
 Участие в съставянето на констативни протоколи (КП) – 11 бр.
 Написани доклади – 2 бр.
 Извършване на контрол по изпълнението на заповедта за достъп на пещерата
Духлата – 9 бр. проверки.

Извършени проверки по сигнали на територии в ПП „Витоша“
 Осъществени проверки за периода януари-декември 2015 г. - 8 бр.
 Участие в съставянето на КП – 8 бр.
 Написани доклади – 2 бр.
 Подписани КП – 8 бр.
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Участие в работни срещи
 През цялата година ДПП „Витоша“ инициираше и участваше в междуведомствени
срещи, работни групи с администрации, стопански субекти, собственици и
ползватели на територията на ПП „Витоша“, по проблеми и въпроси, свързани с
управлението, стопанисването, собствеността на ПП;
 С ИАГ се извършваше съгласуване на дейности по ОПОС;
 Съгласуване на мероприятия на територията на ПП „Витоша“, в т. ч. и с РИОСВ;
 С ЮЗДП, ДГС и Столична община няколко срещи за съгласуване на действията по
отстраняване на опасните дървета по двата автомобилни пътя и туристическите
пътеки;
 Текущи съгласувателни преписки и срещи с МОСВ и РИОСВ;
 Срещи с всички изпълнители по дейности по ОПОС във връзка с изпълнение,
контрол, съгласуване и отчитане на работата и представените проекти.
 Участие в пет работни срещи във връзка с новия План за управление на ПП
„Витоша“ – „Витошко–Студена“.
 Участие в три срещи със заинтересовани лица и организации на територията на ПП
„Витоша“, проведени в Детския екостационар „Бели брези“.
Участие в комисии
 Участие в три комисии, свързани с контрол при провеждането на горскостопански
мероприятия на територията на ПП „Витоша“.
Противопожарна безопасност и предотвратяване на възникнали пожари
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 Участие в среща, свързана с подобряването на охраната в ПП „Витоша“ и
противопожарната безопасност. Изготвен списък на хората от ДПП и координати на
отговорни институции и хора при възникване на пожарна опасност;
 Изготвен ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и проведени съвместни проверки през
почивните дни на територията на Витоша с участието на представители на СДВР, 06
РУП, 06 Районна служба ПБЗН, ЮЗДП – Благоевград, ТП ДГС София, РДГ и ДПП
„Витоша“;
 Участие в комуникация, координиране и създаване на организация при възникване и
гасене на пожари на територията на ПП „Витоша“;
 Участие в срещи в Столична община – дирекция «Обществен ред, управление при
ОМП и защита при бедствия» със заинтересовани.

ОТЧЕТ 2015 ГОДИНА

138

