
Мерки и условия за окончателния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп, съгласно Становище№ СО -01-01/2016 на 

директора на РИОСВ-София 

№ МЯРКА/УСЛОВИЕ СЪОТВЕТСТВИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

1.1 С цел намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 9170 

Дъбови гори от типа Galio-Carpinetum и картина местообитания на европейски вълк 

(Canis lupus), Кафява мечка (Ursus arctos), Рис (Lynx lynx), Жълтокоремна бумка (Bombina 

variegate), Обикновенна блатна костенурга (Emys orbicularis), Видра( Lutra lutra), както и 

за опзване н аместообитания на птици 4широколистни листопадни гори“ (Broad-leaved 

deciduous woodland) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО, в проектната 

устройствена зона за курорт и допълващи функции (Ок), която се създава на южния край 

на яз. Душанци, да бъде реализирана следната мярка: имоти с номера 24164.0.447 и 

24164.221.2 да бъдат изключени в окончателния проект на настоящия ОУП Същите да не 

бъдат включвани в проектно устройство и при евентуални бъдещи изменения.  

Изпълнено  

1.2. С цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху природни местообитания 6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи), 6510 Низинни сенокосни ливади и 91 ЕО 

*Алувиални горй с Alnus glotinosa и Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicon 

albae) и предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирани местообитания на: 

Голям гребенест тритон (Tritus karelinii), Кафява мечка (Ursos arctos), Жълтокоремна 

бумка (Bombina variegate), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и Видра 

(Lutra lutra), в проектната Жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско 

застрояване (Жгк), предвидена за разширение на населеното място с. Душанци в южна и 

югоизточна посока, да бъдат реализирани следните мерки: 

  

1.2.1 Поземлени имоти с номера 24164.17.586 и 24164.0.371 от КВС на землище с. 1 Душанци 

да бъдат изключени от окончателния проект на настоящия ОУП. Същите да не бъдат 

включвани в проектно устройство и при евентуални бъдещи изменения на ОУП 

Изпълнено  

1.2.2 Поземлени имоти с номера 24164.211.1, 24164.216.1 и 24164.0.86, 24164.0.587 и 

24164.0.110 от КВС на землище с. Душанци да бъдат изключени от окончателния : проект 

на ОУП. Същите да не бъдат включвани в проектно устройство и при евентуални бъдещи 

изменения на ОУП. 

Изпълнено  



1.3 С цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху природни местообитания 6510 

Низинни сенокосни ливади, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), и 91 ЕО 

*Алувиални горй с Alnus glotinosa и Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicon 

albae) и предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирани местообитания на: 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni), Видра (Lutra lutra), Обикновен щипок (Cobitus taenia), Европейска горчивка 

(Rhodeus sericeus amarus) Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica), Распер (Spius 

aspius) и Маришка мряна (barbus ciclulepus tauricus), както и за опазване на 

местообитанията на птици „влажни ливади, мезофилни ливади“ (Humid grassland, 

Mesophilo grassland) и „ изсъхнали ливади, степи“ (Dry grassland, Steppes)  по 

класифакацията на Директива 2009/147/ЕО, по отношение на проектния терен за кариери 

(Тк), предвиден за обособяване в коритото и поречието на река Тополница, западно от 

язовир Душанци, при вливането на Манина река, да бъдат реализирани следните мерки: 

Изпълнено  

1.3.1 В окончателния проект на ОУП, Теренът за кариери да отпадне като устройствен елемент. Изпълнено  

1.3.2 В окончателния проект на ОУП, поземлени имоти с номера 24164.0.217 и 24164.0.218 от 

КВС на землище с. Душанци да бъдат предвидени за подходяща рекултивация, съобразно 

околните терени. 

Изпълнено  

1.4 С цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху природни местообитания 6510 

Низинни сенокосни ливади и 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и 

предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирани местообитания на: Голям 

гребенест Тритон (Triturus karalenii), Жълтокоремна бумка, (Bombina variegata), и Пъстър 

пор (Vermela peregusna), в проектната Вилна устройствена зона (Ов), която се създава в 

землище на гр. Пирдоп, от западната страна на пътя за яз. „Жеков |вир”, да бъдат 

реализирана следната мярка: поземлени имоти с номера 56407.17.29 и 56407.17.40 от КВС 

на землище гр. Пирдоп да бъдат изключени от окончателния проект на ОУП. Същите да 

не бъдат включвани в проектно устройство и при евентуални бъдещи изменения на ОУП. 

Изпълнено  

1.5 С цел опазване на местообитания на птици „влажни ливади, мезофилни ливади” (Humid 

grassland, Mesophilo grassland) и „изсъхнали ливади, степи” “ (Dry grassland, Steppes) по 

класификацията на Директива 2009/147/ЕО, в проектната Жилищна устройствена зона с 

преобладаващо ниско застрояване (Жм), предвидена за разширение на населеното място 

Изпълнено  



с. Душанци в южна и югоизточна посока, да бъдат реализирани следната мярка: От 

окончателния проект на ОУП да бъде изключена южната част на имот №: 24164.17.332, с 

площ около 20 дка (южната 1/2 от имота). Същата да не бъде включвана в проектно 

устройство и при евентуални бъдещи изменения на ОУП. 

1.6 С цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху природно местообитание 6520 

Планински сенокосни ливади и предотвратяване на отрицателно въздействие върху 

картирани местообитания на: Европейски вълк (Canis lupus), Голям гребенест тритон 

(Triturus karalenii), Кафява мечка (Ursus arctus), Рис (Linx linx) и Жълтокоремна бумка 

((Bombina variegata), както и за опазване на местообитания на птици „влажни ливади, 

мезофилни ливади(Humid grassland, Mesophilo grassland) и „изсъхнали ливади, степи” 

(Dry grassland, Steppes) по класификацията на Директива 2009/147/ЕО, в проектния Терен 

за обществено обслужване (Тоо), който се създава в землище гр. Пирдоп! за описване на 

хижа „Артьовица” на билото на Средна гора, да бъдат реализирани следната мярка: В 

окончателния проект на ОУП да се прецизра  устройствения терен около хижата като 

бъде намален наполовина. Северната половина от терена да бъде изключена от 

устройство. В устройство да остане само южната половина от терена, която е около 

съществуващия обект. В имот 56407.0.111, в землището на град Пирдоп, да се намали 

размера на зона Тоо, съобразно застроената площ на хижа „Артьовица”, като 

задължително се изключат териториите от местообитание 6520. 

Изпълнено  

2 В окончателния проект на ОУП Пирдоп да бъде коректно отразено местоположението на 

х. Паскал. 

Изпълнено  

 

 


