ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект № DIR – 5113325-14-111 „Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и
оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ –
София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко
бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват
„Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша”

Решения за
по-добър живот

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПР „БОГДАН“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
РИОСВ – гр. София има удоволствието да Ви покани да вземете участие в общественото
обсъждане на Плана за управление на ПП “Богдан”, по проект: DIR – 5113325-14-111 „Опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и
оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено
бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан
резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”“.
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на
Република България1, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 22.06.2015 г. от 13.00 часа в гр. Копривщица, голямата
зала на общината.
Планът за управление е на разположение от 01.06.2015 г. в офиса на РИОСВ – гр. София, адрес:
гр. София. бул. „Борис III“, № 136, ет. 10 и в сградата на община Копривщица, отдел екология,
адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“, № 16 всеки работен ден от 9:00 до 17:00.
Всички становища, мнения и препоръки към Плана за управление могат да се изразят или внесат в
писмен вид на Общественото обсъждане.

НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”. РИОСВ-София носи цялата отговорност за
съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на
Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СОФИЯ

