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I.

Увод
Община Пирдоп се намира в административните граници на

Софийска област, в централните части на Република България (фиг.1)
във високите подбалкански полета и заема източната част на ЗлатишкоПирдопската котловина, заградена от север и юг, съответно от Стара
планина и Средна гора, а от запад и изток от праговете Гълъбец и
Козница.
На север община Пирдоп граничи с община Тетевен, на юг с
община Панагюрище и Копривщица, на изток с община Антон, на
запад с община Златица.
Общината е съставена от един град - общинския център Пирдоп и
едно село - Душанци.
Общината се намира на 80 км източно от столицата София и 312
км. западно от град Бургас, като транспортната връзка се осъществява по
главен път І-6 София – Бургас, който от своя страна е основна
транспортна ос. Благодарение на благоприятното си географско
положение,

общината се отличава с добри комуникационно -

транспортни връзки, които го обвързват със съседните общини,
столицата и други големи градове в България.
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Фиг.1. Местоположение на Община Пирдоп
За територията са в сила и предстоят да бъдат актуализирани
система от документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие.
Реализациите на предвижданията на стратегическите документи,
включително евентуалното им финансиране по оперативни програми
на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа.
За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на територията
регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на
община (ОУПО), който обхваща населените места в общината и техните
землища. Предназначението на този планов документ е дефинирано поподробно в чл. 106 от ЗУТ.
Ръководството на община Пирдоп, отчитайки първостепенната
важност на описаните по-горе обстоятелства, оценява потребността от
основаване на бъдещото управление на общинската територия върху
Общ устройствен план и стартира процедура по изработването му.
6

Настоящият документ включва данни за физическата среда и основните
дейности на територията, респ. проблемите на тяхното функциониране,
и формулира целите, задачите и изискванията към ОУП на община
Пирдоп,

съобразно

положителните

тенденции

в

развитието

и

обществените приоритети.
За изработването на настоящото Задание са проведени редица
проучвания,

които

въз

основа

на

направените

изводи,

обосновават

изискванията към проекта за ОУПО:
• природо-географски условия и ресурси;
• културно наследство;
• териториална структура и земеползване;
• демография и трудов потенциал;
• икономически активности - състояние и тенденции;
• селищна мрежа и населени места;
• социална инфраструктура;
• транспортна инфраструктура;
• енергийни системи, водоснабдяване и канализация;
• състояние на компонентите на околната среда

Анализът

на

състоянието

и

резултатите

от

гореописаните

проучвания ще бъдат използвани при изработването на общия устройствен
план на община Пирдоп. Изводите от проучванията и изисквания към проекта
за ОУП на община Пирдоп ще се разгледат в следващите глави на заданието.
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II.

Цели и задачи на ОУПО

1. Цели на плана
Основната цел на Общия устройствен план на общината (ОУПО) е
цялостното устройство на територията на общината.

С общия

устройствен план на общината следва да се определи общата структура
и

преобладаващото

предназначение

на

територията,

видът

и

предназначението на техническата инфраструктура, регламенти за
опазването на околната среда и обектите на културното наследство.
Предвид принципите на устойчивото развитие постигането на
основната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:
• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране
на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие
(ЗРР), а именно: Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2012 – 2022 г.; Регионален план за
развитие на Югозападен район за планиране 2014 - 2020г.; Областна
стратегии за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г.; Общински план
за развитие на община Пирдоп. Извеждане на устройствени проблеми,
произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните
програми за прилагане на ОПР;
• Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за
стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно:
Национална концепция за пространствено развитие за периода 20132025 г.; Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво
на

Югозападен

район

за

планиране;

Регионалната

пространствено развитие на Софийска област;

схема

за

Концепцията за

пространствено развитие на община Пирдоп;
• Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез
стимулиране на публично-частното партньорство;
• Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на
културно-историческото наследство;
8

• Развиване на основните функционални системи - “Обитаване”,
“Труд”, “Обслужване”, “Отдих”;
• Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите
ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския

съюз,

включително

JESSIKA

(Съвместно

европейско

подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали).
2. Задачи на плана
Основаващи се на формулираните цели на ОУПО може да се
изведат следните задачите:
• Определяне

на

общата

структура

на

територията

и

преобладаващото предназначение на съставните и структурните части;
• Определяне

преобладаващото

предназначение

и

начин

на

устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати
от плана;
• Общата структура на територията - предмет на плана, и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й
части, местоположението и границите на урбанизираните територии,
земеделските територии; горските територии, защитените територии,
нарушените територии за възстановяване и териториите със специално,
с друго или със смесено предназначение / ДТБО, ПСОВ, ПСПВ и др./
• Определяне

на

територии,

с

потенциал

за

развитие

на

възобновяеми енергийни източници;
• Определяне на разположението на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на територията на общината и връзките
им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от национално значение;
• Определяне на териториите с публична държавна и с публична
общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
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• Определяне на териториите с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и
начин на устройство и защита;
• Определяне

на

териториите

за

активно

прилагане

на

ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне;
• Съгласуване на общия устройствен план със заинтересуваните
централни и териториални администрации, със специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества;
• Създаване на Специфични правила и нормативи за прилагане на
ОУПО;
• Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и
определяне на последователност на реализирането им във времето.
• Подобряване мрежата на социалната инфраструктура , чрез
въвеждане на подобрения;
• Подобряване жизнената среда и повишаване на комфорта чрез
усъвършенстване

на

комуникационно

-

транспортната

мрежа

в

общината;
• С цел опазването на съществуващите обекти на рекреационната
инфраструктура и оценка на необходимостта от нови терени за спорт и
рекреация, се определя максималното натоварване на сегашните
ресурси;
• Определяне на условия, с които да се даде възможност на
недвижимите културни ценности да се реставрират, консервират и
адаптират;
• Определяне на територии за обществено обслужващи дейности и
извън урбанизираните граници на населените места ;
• Функционални и тематични направления и изисквания към
устройствената концепция на ОУПО:
o Селищна мрежа – йерархизация;
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o Социална инфраструктура – насоки за развитие и
оптимизация в сферата на общественото обслужване;
o Жилищен фонд – анализ и развитие;
o Зони за труд – преустройства и разширение; околна
среда – опазване и превенция при ползването
o Зони за отдих и рекреация – развитие и опазване на
зелената система.
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III.

Природо-географски условия и ресурси

1. Релеф
Според физико-географското райониране на България, Община
Пирдоп

(гр.Пирдоп,

котловинна

зона,

с.Душанци)
Северна

попада

в

Преходно-планинска

(Средногорско-Задбалканска)

част.

Задбалканска част е разположена на изток от река Тополница. Според
обобщеният модел на тектонския строеж на съвременния релеф
територията около река Тополница попада между 200 и 600м. А
разглежданата територия достига 600-1400м надморска височина. В
пределите на Преходно-планинска котловинна зона попада и Средна
гора с развити склонове - къси, дълги северни и полегати южни.
Наблюдава се слабо разчленение на карста от 0,5-1,0 km/km² и среден
наклон от 3 до 5 градуса. Задбалканските котловини са обусловени от
формирани напречни ридове. Като в изследваната територия попада
Златишко-Пирдопския праг със средна надморска височина от 750м.
Релефът

се

определя

от

хълмисто-ниско

планински

към

среднопланински.
Територията на общината е разположена в източната част на
Златишко-Пирдопската котловинна област. Характеризира се с високи
Подбалкански полета. Затворена е на север от Стара планина, на юг от
склоновете на Средна гора, а в посока изток - запад от праговете
Козница-Гълъбец (фиг.2).
Минималната надморска височина за общината е 595 м., а
максималната 2024 м. Като средна надморска височина може да се
определи на 1429 м. Средното отклонение е 963,19 м., а стандартното е
253,66 м. Най-голяма част от територията на общината е разположена
около 779 метра, а най-малка част е на височина от 595м. Средната
надморска височина на най-голямата част от територията е 883м.
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Фиг.2. Хипсометрична карта – Община Пирдоп
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Таблица 1: Надморска височина в община Пирдоп
Минимална

Максимална

Средна

Средно

надморска

надморска

надморска

отклонение отклонение

височина (м)

височина (м)

височина (м)

595

2024

1429

963,19

Стандартно

253,66

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година
От характеристиката на релефа на община Пирдоп могат да се
направят няколко извода. В равнинната си част, има добри предпоставки за
развитие на земеделие и друг вид стопански дейности, докато във
високопланинската част се затруднява не само използването на земята, но и
прокарването на инфраструктура.
Чрез ОУПО да се изследват обстойно теренните дадености и
предпоставките за развитие на общината.

2. Климат
Сложната

морфология

на

релефа

и

голямата

разлика

в

надморската височина предопределят на територията на общината да
се наблюдават два вида климат – умереноконтинентален и планински.
Умерено-континентална климатична област, с подобласт - Ихтиманска и
същинска Средна гора е характерна за териториите под 1000м. н.в.
Средна гора възпрепятства проникването на Средиземноморското
климатично влияние. Континенталния характер се смекчава от Стара
планина, която служи като преграда за северните ветрове.
Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет,
прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна
амплитуда на температурата на въздуха (22,2ºС). Средната годишна
температура на въздуха е 9,3 °С, а абсолютната минимална температура
е 428,4 ºС. Радиационният баланс е 1001-1250 MJ/m²/год.
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За преобладаващата част от територията на общината валежният
режим е благоприятен – средногодишните валежи са 615 мм, с летен
валежен максимум (220 мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104
мм; януари – 31 мм). Снежната покривка се задържа около 100 дни.
Средната стойност на относителната влажност е 68 %. Честотата на
валежите от град през май-август е 3-4 пъти.
Преобладаващите ветрове са от северозапад с чистота 40-50%. Като
територията се отличава със среден на брой дни тихо време през
годината - 25-40%.
Микроклиматичните условия са подходящи за развитие на отдиха и
обитаването. Също така спомагат за развитието на определени типове
земеделие.
Тези фактори трябва да се вземат под внимание при функционалното
зониране на територията с ОУПО.

3. Хидрографска мрежа
Водните площи към разглежданата територия попадат към
Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив.
Сложният вътрешно-блоков строеж на Краищенско-ЗападноСредногорска

планинско-котловинна

подобласт

намира

пряко

отражение в речно-долинната мрежа, липсвайки единна хидрографска
мрежа.
Характерни за реките от тази хидрографска мрежа (фиг.4) са
следните показателни: слаба поройност, сумарно изпарение от речните
басейни - 400мм/год., повърхностен отток на водите - 300мм/год.,
подземен отток на водите - 100мм/год., среден многогодишен отток на
реките - 300мм. Средната честота на речните прииждания е 2. Според
хидрохимичната

класификация

реките

са

хидрогенкарбонатно-

сулфатно-калциеви.
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На 6 км. от с. Душанци в община Пирдоп се намира яз. „Жеков
вир“. Разположен е линеарно с дължина около 3 км. В язовира се срещат
следните видове риби – костур, блескач, червеноперка, кефал и шаран.
През територията на общината протичат реките: “Тополница”,
“Дебелска”, “Манджарин”, “Славци”, “Манина”, “Куфарита”.
На река “Тополница” над село Душанци е изграден язовир
“Душанци” за промишлени води,

обслужващ производството на

“Аурубис България” АД.
Язовир “Душанци” се намира в Средна гора, на 2 км от село
Душанци. Местността около язовира се отличава с чист планински
въздух и красиви природни гледки. Използва се и като рекреационна
дестинация, тъй като е подходяща е за излети, пикници, водни спортове
и риболов. Къпането в язовира е забранено.
Реките Славци, Манджарин, Селска и Бузола преминават през
централната градска част, югоизточната и южната част на град Пирдоп,
а реките Оджов дол и Пуфте – през западната и северната част на село
Душанци. За предотвратяване на рискове от наводнения, чрез
извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци,
Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в
село Душанци, община Пирдоп е финансирана по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Предвидените в проекта
дейности включват инвестиционни мерки по:
- Почистване на речните корита на реките Славци, Манджарин,
Бузола, Селска в град Пиродп и реки Оджов дол и Пуфте в село
Душанци;
- Разширяване речните корита на реките Славци, Манджарин, Бузола,
Селска в град Пиродп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци;
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Фиг. 3. Хидрографска мрежа – Община Пирдоп
Община Пирдоп разполага със сравнително ограничени по количество,
но със запазено добро качество повърхностни води. През територията
преминават пет реки с местно значение и една главна - р.Тополница и три
язовира.
Чрез ОУПО е необходимо да се осигурят устройствени условия за
опазването

и

правилното

използване

на

водните

площи,

предвид
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екологическото, стопанското и рекреационното им значение. В Правилата и
нормативите за прилагане на плана де се разпишат условия за устройство на
прилежащите територии на реките.

4. Почви
Според разпределението на карста изследваната територия
попада в Средногорско-Тракийско-Странджанска област.
Поради разнообразието на релефа, климата и растителната
покривка в землището на община Пирдоп и почвената покривка е
многообразна. Представени са от кафяви-горски, канелени, алувиални и
алувиално-делувиални почви и планинско-ливадни почви.
Кафявите горски почви – тъмни, преходни и светли, заемат
обширни пространства на територията на общината. Подходящи са за
отглеждане

на

картофи,

ръж,

едногодишни

фуражни

култури,

влакнодаен лен, естествени ливади.
Канелените горски почви също заемат голяма част от територията.
Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица. При
благоприятни микроклиматични условия върху тях се развиват добре и
някои овощни видове.
В долините на реките са разпространени алувиални и алувиално делувиални почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди,
овощни градини, царевица.
По билото на Стара планина са развити планинско - ливадни
почви, богати на органично вещество и с добре оформен чим.
На територията на общината не са констатирани интензивни
ерозионни процеси въпреки преобладаващият разчленен планински
характер на терена с изключение на земите над гр. Пирдоп.
Интензитетът е 1-150 t/ср. год. km². Това се дължи предимно на голямата
залесеност на района и на добрите почвени и климатични условия. На
места в по-ниските части на общината на стръмни, главно южни и
18

западни наклони с малка лесистост се е развила площна ерозия. Рядко се
среща струйчеста и ровинна ерозия.
Почвите

са

важен

ресурс

за

развитието

земеделието

и

животновъдството. Със зонирането и устройствените режими ОУП на
общината следва да осигури максимално запазване на предназначението на
онези части от територията, които са заети от качествени и продуктивни
земеделски земи и да се използват за бързо развитие на селскостопанското
производство в резултат на прилагане на програмите и политиките на ЕС в
областта на селското стопанство.
5. Геоложки условия и полезни изкопаеми
Спрямо геоморфоложкото райониране община Пирдоп попада в
Провинция на активна мизийска платформена окрайнина, Централно
средногорска планинско-котловинна подобласт с регион на Същинска
средна

гора

и

Краищенско-Западно-Средногорска

планинско-

котловинна подобласт с регион Западно средногорски (западна част на
общината). А според морфоструктурата схема изследваната територия
попада в Преходна блоково-разломна зона. Геоложкият (липологостратиграфски) строеж е докамбрий с представители на други
метаморфни комплекси.
Територията попада в сеизмична зона от VІІІ степен по МедведеевКварник, като диапазонът на зоните е 5,1-5,5. Намира се в зона с
гравитационни процеси и явления на плитки свлачища, като Златица Пирдоп от 1993-1998г. са попадали в зона с активни свлачищни процеси.
Наблюдават се техногенни измерения на релефа около река
Тополица

под

формата

на

инертни

материали,

баластриери,

хвостохранилища, отрити рудници и гранити.
Разглежданата територия попада в Средногорска металогенна
зона за находища на руда и промишлени материали. Намира се в

19

Панагюрска рудна медна зона (Чавдар - Пирдоп) и се обуславя с
наличието на Cu, Au, Mо.
При зонирането на територията и определянето на специфичните
правила и нормативи към ОУПО трябва да се съобразят със съществуващите
геоложки условия.
6. Гори
Горският фонд в община Пирдоп се стопанисва от Държавно
горско стопанство Пирдоп и Община Пирдоп. Той заема 9065,509ха или
59,446% от територията на общината. Като в землищата на отделните
населени места са 4828,154 (53,496%) за град Пирдоп и 4237,354 (68,071%)
за село Душанци. А горската територия общинска собственост е
4725,90ха.
Таблица 2: Горска територия на община Пирдоп
Землище

Землище (ха)

Горски територии (ха)

%

гр.Пирдоп

9025,216

4828,154

53,496

с.Душанци

6224,887

4237,354

68,071

Община

15250,103

9065,509

59,446

Пирдоп
Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година

Горският фонд е богат и разнообразен. В рамките на общината
той е представен от водохранни води и земи, противоерозионни гори и
земи, рекреационни гори и земи, други специални гори и земи,
стопански гори и земи и други горски територии. Най-голям процент 81,08% заемат стопанските гори и земи, следвани от водохранните гори и
земи с 8,61% (780,54ха). Противоерозионни гори и земи са 3,67%
(332,61ха), рекреационните - 3,57% (323,78ха), а специалните гори са
3,02% (273,36ха).
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Таблица 3: Баланс на горската територия на община Пирдоп
Вид горска територия

Площ (ха)

Дял (%)

Водохранни гори и земи

780,54

8,61

Противоерозионни гори и земи

332,61

3,67

Рекреационни гори и земи

323,78

3,57

Други специални гори и земи

273,36

3,02

7349,99

81,08

5,24

0,06

9065,51

100,00

Стопански гори и земи
Други горски територии
Обща сума

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година

Горите и земите от горския фонд общинска собственост са
представени

от

рекреационни,

водохранни
стопански

и

гори

и

защитени.

земи,

противоерозионни,

Най-голям

процент

са

защитените гори - 76,88% (3633,3ха). Стопанските гори и земи са 9,68%
(457,30ха), а противоерозионните - 9,26% (437,70ха). Водохраните гори и
земи са 2,43% (115ха), рекреационните заемат 1,75% (82,60ха).

Таблица 4: Баланс на горската територия на община Пирдоп
общинска собственост
Вид горска територия

Площ (ха)

Дял (%)

Водохранни гори и земи

115,00

2,43

Противоерозионни гори и земи

437,70

9,26

82,60

1,75

Стопански гори и земи

457,30

9,68

Защитени гори

3633,3

76,88

4725,90

100,00

Рекреационни гори и земи

Обща сума

Източник: Лесоустройствен проект, община Пирдоп, 2010 година
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На територията на общината са разпространени дървесните
видове дъб, явор, ясен, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м н.в. са
разположени букови съобщества, които в значителна степен придават
общия вид на горската растителност. В границите на буковия пояс в повисоките части се срещат ели, смърч, бял бор и други иглолистни.
Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват
почвите от ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата
на вятъра, имат голяма естетическа стойност и важно значение за
реализирането на туризма и рекреацията
От направения анализ ясно се вижда, че община Пирдоп разполага с
богат и разнообразен горски фонд.
Пред ОУПО трябва да се поставят задачи за опазването му; за
определяне на точни и конкретни граници на горските територии, чието
предназначение не може да бъде променяно; да се отразят границите на
териториите с различно предназначение и устройствения им статут
съгласно Лесоустройствен проект. Да се потърсят възможности за развитие
на различни туристически и рекреационни дейности, където това е възможно.
Да

се

осигури

необходимия

достъп

за

необходимата

техническата

инфраструктура.
IV.

Културно наследство
Взаимодействието

на

природата

и

човека

е

формирало

многобройни културни пейзажи в общината. Културното наследство
обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които носят
историческа памет и национална идентичност. На територията на
общината са открити множество културни ценности - материални и
нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с
висока научна и културна стойност за индивида, общността и
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обществото в региона. Културното наследство в община Пирдоп е
представено от археологически, исторически, архитектурно-строителни,
художествени обекти, както и от природните ценности, народните
традиции и културните обичаи.
На 3км източно от град Пирдоп се намира Еленската базилика
(Еленска черква), която е от периода на Античността и Средновековието
и е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с
категория „национално значение”. Определена е и охранителната зона
на НКЦ, включваща граници и режим за опазване.
По архитектурни данни базиликата е от типа укрепени храмове.
Църквата се намира в източната част на неголям двор, ограден с дебели
крепостни стени и 4 броя четириъгълни кули. Строена е към края на V
век, а преустройвана в годините на имп. Юстиниан Велики (527 - 565 г.).
Изграждането на защитната крепостна система се свързва с масираните
славянски нападения през VI - началото на VII в. на Балканите. Обектът
е включен в списъка на ЮНЕСКО за защитени паметници на културата.
В близост до с. Душанци са налични над 17 археологически
недвижими културни ценности с предварителна категория „местно” и
„национално” значение.
Град Пирдоп е представен от 19 исторически НКЦ. Над 35 са
архитектурно-строителни

недвижими

културни

ценности

от

Античността и Средновековието. Като НКЦ с художествена стойност е
обявена църквата "Свето Успение Богородично"

Тя е най-старият

възрожденски паметник в района - построена е през 1819 г. във времето
на султан Махмуд II (1808 - 1839 г.) върху основите на стар, нищожен при
пожар храм. Уникален за църквата е резбованият иконостас, който е
един от четирите, изработени от майстори на Дебърската резбарска
школа, запазени до днес.
Други по - значими обекти на културно историческо наследство
на територията на общината са:
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Мост "Куфарита" е архитектурен и исторически паметник от
времето на османското владичество, построен върху основите на мост от
римската епоха. Намира се на територията на с. Душанци, на около 5 км.
югоизточно

от

гр.

Пирдоп.

Представлява

едносводесто

пътно

съоръжение, което свързва двата бряга на река Куфарита по трасето на
стария римски път, водещ от Сердика (дн. София) към Филипопол (дн.
Пловдив) и Аугуста Траяна (Стара Загора).
Музей Луканова къща – гр. Пирдоп, ул. "Славци" № 19, е
архитектурен паметник от местно значение. Къщата е строена в периода
1870-1872 и е принадлежала на известния възрожденски книжовник и
просветител, първи издател на литография на Св. Св. Кирил и Методий
(1858 г.). След освобождението депутат в Учредителното, Първото
Велико народно събрание, както и в Първото и Второто обикновено
народно събрание.
Освен архитектурен, сградата е и исторически паметник, тъй като
непосредствено след освобождението на града от османско владичество в
нея е уредено първото общинско управление. Тук са се помещавали
началникът на административната власт при Временното руско
управление поручик Николай Берников, Околийското управление,
Окръжният съд, Общинският съвет и Полицейският участък.
Къща - Музей “Пушкарова Къща” - Родната къща на Никола
Пушкаров. На неговото име е кръстен и Институтът по почвознание в
София. Сградата представлява характерната за този край балканска
къща с обширен приземен етаж, четири стаи на втория етаж и малка
веранда.
Атрактивността на общината трябва да бъде представена като
съвкупност от нематериално и материално недвижимо и движимо
културно наследство. Народните традиции и културните обичаи са
нематериалния ресурс, които може да задържи посетителите в общината
и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
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туристически

продукт.

Основата

на

съвременния

динамичен

и

разрастващ се град са културните ценности заложени в селищната
характеристика на общината. С времето те биват възстановени,
адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината
като културен център в региона и формирането на културна
туристическа индустрия.
Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ
елемент в устойчивото и балансирано развитието на туризма в община
Пирдоп. Културното наследство е фактор изграждащ позитивни
партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на
урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните
дейности носещи идентичността на региона (културното и природно
наследство, историческата памет) и социално-икономически дейности в
новите урбанизираните територии. Водеща роля в съхраняването,
опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората.
Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции.
Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в
селищната структура на общината придава ново значение и го
представя

като

ресурс

за

социално-икономическо

развитие.

На

културното наследство днес се гледа като на материален и духовен
ресурс, който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на
вложените в него инвестиции. Общината разполага с богат културен
ресурс, в който трябва да инвестира и да изгради културна индустрия.
Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да
представя културното наследството на националния и международния
пазар, също така създаване на информационна система на културноисторическите ресурси и иновативни форми за популяризирането му.
Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в
туризма трябва да

бъдат обвързани с опазването и съхранението на

културните ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем
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да разглеждаме развитата културна индустрия като двигател на
икономиката на дадена община и възможност за балансирано и
устойчиво развитие на региона.

Общият устройствен план на общината следва да оцени обектите на
културно-историческото
териториални

и

наследство

функционални

като

системи,

елементи
поставящи

на

цялостни

изисквания

и

ограничители по отношение устройствената, строителна и друга човешка
намеса. Да се експонират адекватно за времето и мястото си. Да се осигури
необходимата техническа инфраструктура към тях. Да се включат като
елементи към развитието на туристическата и рекреационната дейност.
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V.

Териториална структура

1. Обща характеристика
Територията на община Пирдоп е 15250,10 ха. Тя е представена от
землищата на град Пирдоп - общински център и село Душанци,
разположено на изток от него (фиг.4). Общината е разположена в
средната част на Златишко-Пирдопската котловина.

Фиг. 4. Териториална структура – Община Пирдоп
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На територията на общината държавната публична собственост е
1,216% или 184,38ха, а държавната частна е - 29,635% (4518,54ха). Площта
на обществените организации е 304,75ха (1,999%). Общинската публична
собственост е 1546,85ха (10,145%). А общинската частна - 4831,46ха
(31,687%). Терените стопанисвани от общината са 931,23па (6,304%).
Частната

собственост

е

16,806%

(2562,44ха).

Съсобствеността

на

територията на общината е 2,189% (333,72ха).
Таблица 5: Вид собственост в община Пирдоп
Вид собственост
Държавна публична

Площ ха Дял %
184,38

1,216

4518,54

29,635

304,75

1,999

Общинска публична

1546,85

10,145

Общинска частна

4831,46

31,687

2,98

0,020

Стопанисвани от общината

961,23

6,304

Съсобственост

333,72

2,189

2562,44

16,806

15247,34

100

Държавна частна
Обществени организации

Религиозни организации

Частна
Обща сума

Източник: Общинска служба по земеделие, 2013 година
2. Баланс на територията
Териториалната структура включва: земеделски земи, земите от
горския фонд, урбанизирана територия, терени на транспортната
инфраструктура и други.
Най-голям дял заемат горските територии с 59,446% (9065,51ха),
земеделските територии (32,743%, 4993,351ха) - мери и пасища - 15,673%
(2390,167ха) и обработваеми земи - ниви - 10,157% (1548,904ха).
Урбанизираната територия заема 5,112% или 779,646ха. Населените
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места са 2,152%. А урбанизираната територия извън регулация 2,96%(451,452ха),

включваща

терени

за

жилищни

функции,

за

обществено обслужване, курортно-рекреационни функции, складовопроизводствени функции (2,877%). Един процент от територия е заета от
терени за транспортна инфраструктура, гробищен парк, обработваеми
земи (трайни насаждения), водни обекти и природни забележителности.
Таблица 6: Баланс на територията на община Пирдоп
№

Вид територия

Площ (ха)

Дял (%)

1

Урбанизирана територия

779,646

5,112

1.1

Населени места

328,194

2,152

1.2

Урбанизирана територия извън регулация

451,452

2,960

1.2.1 Терени за жилищни функции

1,436

0,009

1.2.2 Терени за обществено обслужване

2,967

0,019

1.2.3 Терени за курортно рекреационни функции

2,996

0,020

438,679

2,877

0,188

0,001

1.2.6 Терени за улици и площади

1,271

0,008

1.2.7 Терени за инженерна инфраструктура

3,916

0,026

155,410

1,019

1.2.4 Терени за складово-производствени функции
1.2.5 Терени за обекти на културно-историческото
наследство*

2

Територии на транспорта

3

Земеделска територия

4993,351

32,743

3.1

Обработваеми земи - ниви

1548,904

10,157

3.2

Обработваеми земи -трайни насаждения

4,110

0,027

3.3

Обработваеми земи -ливади

682,375

4,475

3.4

Мери и пасища

2390,167

15,673

3.5

Неизползваема земеделска земя

136,189

0,893

3.6

Територии заети от скали и пясъци

226,014

1,482

3.7

Стопански гори и земи

5,592

0,037

4

Горска територия

9065,51

59,446
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5

Територия заета от води и водни обекти

157,841

1,035

6

Защитена територия

98,342

0,645

6.1

Национален парк

98,342

0,645

15250,100

100,000

Общо
Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година

Урбанизираната територията на община Пирдоп е с по-голям дял извън
регулация.

Горската

територия

е

широко

представена

и

определя

възможностите за териториално развитие на общината.
Чрез

ОУПО

да

се

определи

потенциала

на

територията,

възможностите за развитие, конкретното предназначение на имотите. Да се
опази значимия горски фонд и обработваемите земи.
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VI.

Демография и трудов потенциал
Броят на населението в община Пирдоп е 8293души за 2011година.

В общинският център Пирдоп са ситуирани 90,25% от населението в
общината.
Таблица 7: Брой на населението в община Пирдоп за 2011година
Населено място

Население
(бр.души)

гр.Пирдоп

7485

с.Душанци

808

Община Пирдоп

8293

Източник: НСИ, 2013 година
От полово-възрастовата пирамида на община Пирдоп се вижда, че
намалението на населението в най-младите възрастови групи води до
неговото застаряване. В резултат на ниската раждаемост е налице трайна
тенденция на намаляване на населението в подтрудоспособна възраст. От
една страна това да доведе до намаляване на трудоспособното население на
общината и съответно ограничаване на работната сила в нея, а от друга
населението в пенсионна възраст ще се увеличи, което ще доведе и до
увеличаване на натиска върху бюджета, като резултат от повишеното
социално натоварване на икономически активните лица в общината.

Фиг. 5. Брой на населението по полова структура, Община Пирдоп,
НСИ, 2013 година
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Измененията във възрастовата структура на населението имат
решаваща роля при формирането на трудоспособния контингент на
общината. Населението на община Пирдоп е застаряващо, за което
говорят и данните от таблица 8.
Таблица 8: Население в под, в и над трудоспособна възраст, 2011 г.
0-14
13.32
9.90
12.98

Гр. Пирдоп
с.Душанци
Община
Пирдоп

15-64
67.23
63.00
66.82

65+
19.45
27.10
20.20

Източник: НСИ, 2013 година
Възпроизводството на населението се състои в смяната на едно
поколение

с

друго.

Естественото

движение

на

населението

се

характеризира с процесите раждаемост и смъртност. Изселванията на
населението от общината в последните години водят до влошаване на
демографските структури, стоящи в основата на проблемите в
естественото възпроизводство на населението. Това ясно се вижда при
тенденциите на основните демографски показатели – раждаемост и
смъртност.
Таблица 9: Естествено движение на населението в ‰, 2004-2012 г.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7.77 8.05 8.33 8.09 9.66 8.58 9.88

Коефициент на
раждаемост
Коефициент на 11.9 10.6 11.8 14.0 14.4
смъртност
8
2
2
2
9
Коефициент на
естествен
-4.21 -2.57 -3.49 -5.93 -4.83
прираст

2011 2012
9.34 9.30

15.0
8

15.8
8

12.25

15.1
8

-6.5

-6

-2.91

-5.88

Източник: НСИ, 2013 година
Голямо

влияние

върху

демографското,

социалното

и

икономическото развитие на община Пирдоп оказват миграциите и
техните специфични особености. Характерно за територията на
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общината е отрицателния механичен прираст през целия изследван
период.
Таблица 10: Механично движение на населението, 2004-2012 г.
Година
Механичен
прираст

200
4
-61

200
5
-38

200
6
-32

200
7
-57

200
8
-42

200
9
-15

201
0
-69

201
1
-34

201
2
-25

Източник: НСИ, 2013 година
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VII. Икономически активности - състояние и тенденции
1.

Селско стопанство

1.1 Обща характеристика
Множество фактори на територията на общината определят
развитието на селското стопанство. Преобладаващият полупланински
характер на територията предопределя възможностите за развитие на
определени отрасли.
Негативните фактори, които са ограничители са релефните,
почвените и в по-малка степен климатичните условия. Териториите над
горския пояс в северната част на общината, достигащи до над 1 520 м
н.р., в голямата си част представляват високопланински пасища, но също
са и непригодни за селско стопанство площи - скали, сипеи и др.
В Подбалкана, земеделските земи са разпокъсани и маломерни,
труднодостъпни, ерозирали и със стръмни наклони. Това са негативните
фактори, които ограничават развитието на селското стопанство в
общината. По-благоприятни условия за развитие на селско стопанство са
обусловени по долините на реките и леко хълмистите територии в
южните и югоизточните части на територията.
Основни негативни климатични фактори са късните слани и
ранните мразове, които не позволяват отглеждането на ранни и късни
зеленчуци и други топлолюбиви култури. От друга страна, сравнително
по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите са добра
предпоставка за развитието на овощните градини, малиновите и
ягодовите насаждения, естествените ливади и пасищата.
Значително

разпространение,

предимно

в

земеделските

територии, имат канелените и кафявите горски почви. Подходящи са за
култури, като картофи, овес, ръж и естествена тревна растителност.
Алувиалните

и

деалувиалните

почви

имат

ограничено

разпространение в речните долини и отчасти на притоците им. Имат
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лек механичен състав - песъчлив до средно песъчливо-глинест.
Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури.
Планинско-ливадните почви са разпространени по билото на
Стара планина. Растителността е естествена тревна - високопланински
пасища.
Посочените природни условия обуславят ниския относителен дял
на земеделските земи и обработваемите земи и особено на нивите и
съответно високия относителен дял на площите с естествена тревна
растителност естествени ливади и пасища.
Преструктурирането
възстановяването

на

на

отрасъла

собствеността

в

върху

последните
земеделските

години

-

земи

и

установяването на дребното фамилно стопанство като основна форма на
стопанисване, е причина за ниската степен на използваемост на този
основен ресурс.
Силно

изразена

е

деградацията

на почвите

(киселинност,

засоленост) на територията на община Пирдоп. Добивът и преработката
на рудни изкопаеми са замърсили почвите с тежки метали, поради което
те са с наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd.
В община Пирдоп не би могло да се развива биологично
земеделие без да се предприемат широкомащабни дейности свързани с
очистка на голяма част от земеделските земи.
Необходими насоки и перспективи за развитие на селското
стопанство:
-

Създаване на законово основание (съгл. чл. 37в от ЗСПЗЗ) на
масиви за ползване на земеделските земи чрез споразумение
между собствениците и/или ползвателите. По този начин ще се
избегне разпокъсаността и маломерността на земеделските
площи;
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-

Освен югоизточните части (землището на с. Душанци) от
територията на общината, подходящи за по-интензивно
земеделие са и южните части от землището на гр. Пирдоп.

-

Рекултивирането на замърсените територии (чрез напр.
варуване, внасяне на органично-минерални торове и тн.) е
подходящо да се съчетае със стимулиране отглеждането на
земеделски култури, които не акумулират в ядливите си части
тежки метали.

-

Използване съобразно природно-климатичните условия на
подходящите сортове земеделски култури и породи животни
(особено в овцевъдството, което е най-широко застъпено в
района).

Земеделските територии заемат общо 4993,351ха или 32,743% от
територията на общината. Мерите и пасищата заемат най-голям
процент - 15,673%, следвани от обработваемите земи - ниви - 10,157% или
1548, 1,482% (226,014ха).

Таблица 11: Земеделска територия в община Пирдоп
Вид земеделска територия

Обработваеми земи - ниви

Площ

Дял

(ха)

(%)

1548,904

10,157

4,110

0,027

682,375

4,475

2390,167

15,673

Неизползваема земеделска земя

136,189

0,893

Територии заети от скали и пясъци

226,014

1,482

5,592

0,037

4993,351

32,743

Обработваеми земи -трайни насаждения
Обработваеми земи -ливади
Мери и пасища

Стопански гори и земи
Общо

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година
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1.1 Растениевъдство
Растениевъдството в община Пирдоп се свързва с отглеждане на
фуражни култури за необходимите нужди на селскостопанските
животни. По-голям дял са твърдите фуражи. 40% от обработваемата земя
е заета от естествените ливади.
1.2 Животновъдство
Площта на съотношението на тревни площи към ниви определят
екстензивния

характер

животновъдството

на

земеделието

(говедовъдство,

и

специализацията

овцевъдство

и

в

козевъдство),

основаващи се на производството на сено от естествените ливади и
ползването на значителен размер мери и пасища.
При анализа на потенциалите и основните проблеми в развитието
на селското стопанство, могат да бъдат формулирани основни изводи и
насоки за перспективното му развитие:
Югоизточните части са с най-добри условия за интензивно селско
стопанство, благоприятствани от релефните и почвените условия.
В

планинските

землища

условията

са

неблагоприятни

за

интензивно земеделие, но съществуват възможности за развитие на
планинско пасищно животновъдство на базата на значителния размер
пасища, както и на добива на сено от естествените ливади;
Необходимо е обединяване и създаване на по-едри съвременни
стопанства.
Това може да се осъществи чрез стимули за агро фирми, арендатори или
земеделски кооперации, които да имат интерес, поемайки рисковете, да
наемат, купуват или организират използването на по-нископродуктивни
земи.
Необходимо е внедряване на нови технологии в селското
стопанство, които да създадат условия за производство на продукти
предимно от животновъдството, като козе, овче и краве мляко и
производните им, пчелен мед, както и производство на билки и плодове.
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Земеделските земи съставляват 32,743% от площта на общината. За
съхранение и развитие на земеделието ОУПО следва да осигури опазването в
максималната възможна степен на основния ресурс – продуктивните
земеделски земи. За целта, със средствата на устройственото зониране,
планът

трябва

предназначение

да
не

определи
може

да

обхвата
бъде

на

земеделските

променяно

и/или

земи,

чието

промяната

на

предназначението ще се извършва при определен ограничителен режим.
2.

Горско стопанство
Горското стопанство е едно от основните предимства на общината,

стратегически резерв за развитието

на дейности като туризма,

дърводобива и дървопреработването, лов и риболов, рационално и
екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски плодове и
гъби.
Горският фонд е 9065,51 ха. От него 4725,9ха се стопанисват от
Община Пирдоп, а останалата част от Държавно горско лесничейство
“Пирдоп”.
Залесената площ от горския фонд на общината е 4480,60ха(94,8%).
Незалесената горска площ е 36,5 ха, а недървопроизводителната е
208,8ха(4,4%). Общият запас на дървесина в горския фонд на общината е
785 345 куб. м.
Лесоустройствените

проекти

на

ДГС„Пирдоп”

и

Лесоустройствената програма на Общинско звено по стопанисване и
управление на горите - осигуряват добри предпоставки за стопанисване
и ползване на горския фонд.
В

горите

и

земите

с

основно

дървопроизводителни

и

средообразуващи функции организацията на стопанисването е насочена
преди всичко към разширеното възпроизводство на главния продукт –
дървесината. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция
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на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с
екологичните условия на района.
В семепроизводствените насаждения целта е производство на
висококачествени семена от най-важните за района видове.
От горите на територията на общината се добива дървесина, която
се продава на различни потребители, добиват се и дърва за огрев.
На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще
редица странични ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на
сено от голите площи. Има добри условия за добив на билки, семена,
горски плодове и гъби. Развитието на дейностите, свързани с
възпроизводството, ползването и опазването на горите, създава работни
места на немалка част от населението на общината.

В община Пирдоп горската територия е с най-голямо процентно
съотношение в баланса на територията. Тя заема 59,446%, което я определя
като водещ сектор, въпреки основното развитие на общината в сферата на
промишлеността. Затова с ОУПО трябва да се осигури опазването и
възстановяването й. Да се определи възможността за развитието на различни
туристически дейности-чрез еко пътеки, кътове и други, които няма да
вредят пряко на горския фонд и разнообразния и богат ландшафт. Да се търси
възможност за създаване на горски паркове. Да се отразят границите на
териториите с различно предназначение и устройствения им статут
съгласно Лесоустройствен проект.
3.

Промишленост
Разположението на община Пирдоп на главен път София –

Бургас, планинския релеф, и близостта й до гр. София обуславят
сравнително добра степен на развитие на промишленото производство и
търговията. Пирдоп е център на медодобивното производство. В
северозападната окрайнина на землището на Пирдоп е разположен
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медодобивен комбинат, приватизиран през 1997 г. от белгийската фирма
Union Miniere Grupe, сега Umicore.
Промишлената зона на град Пирдоп е разположена на североизток, север и северозапад. Разположена е на подветрената страна на
посоката на преобладаващите ветрове, което е благоприятно за
хигиенната обстановка в града. Обектите на хранително - вкусовата
промишленост са разположени в южната и югозападната част на града.
Общият брой предприятия на територията на общината е 12. Две
от тях са за металообработване, едно за металургия, четири от
хранително-вкусовата промишленост и 5 за търговия и цветни метали.

Таблица 12: Численост на промишлените предприятия в община
Пирдоп
Вид

Брой

Металообработване

2 бр.

Металургия

1 бр.

Хранително-вкусова

4 бр.

промишленост
Търговия с черни и цветни

5 бр.

метали
Източник: Община Пирдоп, 2013 година

Като „Аурубис България“ АД е най-голямото медодобивно
предприятие в югоизточна Европа и третата по големина компания в
България. Заводът е построен през 1957 г. и се състои от няколко
производствени единици: Металургично производство, рафинерия,
производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. През месец
април 2008 г. немската компания Norddeutsche Affinery (NA), Хамбург
придобива 100 % от акциите на Kумерио Мед, като по този начин новата
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Група се превърна в най-големият производител на медни продукти в
Европа и един от най-големите в света. Основна част от инвестициите в
„Аурубис България“ АД е свързана с пълно технологично обновление на
производствата и мащабна програма за екологичен контрол.
С ОУПО е необходимо точно и ясно да се локализират всички
производствени територии.
За целта е необходимо ОУП на общината;
- да определи местоположение и разновидност на зоната като се съблюдават
санитарно-хигиените изисквания. За осигуряване на условия за провеждане на
общинската политика, месторазположението да бъде съобразено с наличието
на поземлени имоти, общинска собственост;
-новопредвидените урбанизирани територии предназначени за производствени
и складови дейности, да се съобразят с

настъпилите промени на

предназначението на земеделски земи. Да се ограничи до максималната
възможна степен включването на високо категорийни земеделски земи;
- да предвижда при необходимост изолационно озеленяване.
4.

Търговия и услуги
Добре развита е и мрежата от обекти на общественото обслужване

свързани с различни видове стоки и услуги. Общият брой магазини с
такива дейности е 196. За хранителни стоки са 47 броя, за промишлени
стоки - 66, а за услуги - 83.
Таблица 13: Численост на търговската мрежа в община Пирдоп
Вид

Брой

Магазини за хранителни стоки

47 бр.

Магазини за промишлени стоки

66 бр.

Услуги

83бр.

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
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Планът да осигури условия за реализация на заложеното в ОПР развитие на
сектора, като предложи подходяща териториална организация в и извън
населените места за формиране на съсредоточени територии за търговия и
обслужване.
5.

Туризъм
Градът е център на туристически маршрути към Стара планина и

Средна гора. На територията на общината извършва дейност едно
туристическо дружество. По направени проучвания от община Пирдоп
в момента има 3 действащи хотела през цялата година с над 10 легла:
Хотел “Средна гора”, Хотел “Борова гора”, Хотел “Централ - Пирдоп”.
Хотелите са от различенa категория и предоставят възможност за
настаняване на различни видове туристи в зависимост техните
предпочитания.
Таблица 14: Места за настаняване в община Пирдоп
Наименование на обекта

Капацитет

Категория

Хотел “Средна гора”

60 легла

Две звезди

Хотел “Борова гора”

50 легла

Четири звезди

Хотел “Централ - Пирдоп”

21 легла

Две звезди

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
На територията на общината са разположени и хижите „Паскал”,
„Мали извор”, „Артьовица”, „Орлин”, „Дражил”, „Павел Делирадев”,
„Еленско”,

„Планинска

среща”,

РМО

Металургремонт”,

Профиракториум „яз. Душанци” и други.
Като цяло туризмът в Община Пирдоп е сравнително слабо развит, но
въпреки това съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов.
Развитието на отрасъла ще доведе от една страна до нови възможности за
развитие на малкия и среден бизнес в общината,

от друга са необходими
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значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата инфраструктура и да
се маркират туристическите обекти.
ОУПО да изследва- и определи зони, подходящи за развитие на такъв
тип дейност и обезпечаването им с необходимата транспортна и техническа
инфраструктура.
6.

Строителство
На територията на общината има регистрирани дванадесет

строителни фирми. Те са с широк спектър на дейности - за строителство
на различни видове сгради - жилищни, обществени, промишлени, за
строително - ремонтни услуги, за проектантска дейност.

ОУП следва да се определят режими, с които да се осигури ненарушаване на
общата екологическа обстановка и жизнените условия в населените
места. С оглед на това с плана следва:
-

да

се

елиминират

възможностите

за

неблагоприятно

съвместяване на дейности по изработване на строителни материали керамични изделия, бетонови и битумни смеси и др. с чисти производствени
дейности, общ. обслужване или обитаване.
- да се осигури възможност за ограничаване на интензивното
преминаване

през

населените

места

на

транспортна

техничка,

обслужваща добивна и производствена дейност.
- да се предвидят рекултивационни мероприятия за местата на
добив на материали след приключване на експлоатацията им.
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VIII.

Селищна мрежа и населени места - Състояние и устройствени

изисквания
1. Селищна мрежа
Селищната мрежа на община Пирдоп е представена от един град общинският център и едно село. Средната гъстота на мрежата е около
7,17 кв.км при 4,7 кв.км за Софийска област и 8 кв.км за планинските
райони. Това се дължи на

природни и социално-икономически

фактори.
Има добре изградена връзка между двете населени места,
свързващи се чрез четвъртокласен път от Републиканската пътна мрежа SFO1450.
Град Пирдоп е разположен в западната част на общината, докато
село Душанци е разположено в източния, в близост до община Антон.
Това обуславя и добрите връзки със село Антон, а на град Пирдоп с
близките населени места, поради преминаването на първокласен път от
републиканската пътна мрежа през населеното място. Южната част на
общината е слабо развита поради затруднения достъп през Средна гора.

ОУП да създаде устройствена основа за максимално запазване и ползване по
предназначение на ценния земеделски поземлен фонд, със засиленият
инвестиционен интерес за ново строителство в населените места и за
урбанизация на прилежащите им територии за обитаване и рекреационни
функции. Урбанизацията следва да се основава и на развитие на населените
места и/или създаване на нови урбанизирани територии предназначени за
производствени дейности и смесени производствени и складови дейности.
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2.

Населени места
Населените места в община Пирдоп попадат в трета и шеста

категории съответни за градове и села. Град Пирдоп е III категория, а
село Душанци - VI категория.
Таблица 15: Населени места в община Пирдоп
Населено място

ЕКАТТЕ

Площ (ха)

Категория

гр. Пирдоп

56407

9025,21562

III

с.Душанци

24164

6224,88724

VI

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година
На територията на общината има урбанизирана територия извън
регулация, която представлява 2,960% от цялата или 451,452 ха. Като
2,877% е с предназначение за складово-производствени функции. За тези
терени има влезли в сила подробни устройствени планове.
Към настоящия момент за град Пирдоп има влезли в сила
подробни устройствени планове за регулация и застрояване от
1984година, а за село Душанци от 1995година.
През последните години има интерес за развитие на извън
урбанизирани територии. От 2008 година са влезли в сила 10 Подробни
устройствени

планове,

инфраструктура

и

свързани

основно

с

складово-производствените

техническата

функции.

Към

настоящия момент са заявени още 5 такива процедури.
Таблица 16: Устройствени планове в община Пирдоп
Населено място

Вид

Година на

план

одобряване

гр. Пирдоп

ПР и ПЗ

1984г.

с. Душанци

ПР и ПЗ

1995г.

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
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Таблица 17: Влезли в сила ПУП извън урбанизирана територия
Година

Брой

Предназначение

2008г.

3

1бр. фотоволтаична
ц-ла; 2 броя парц.
планове

2009г.

2

1бр.депо за ТБО.
ПСОВ гр.Пирдоп,
техническа
инфраструктура

2010г.

4

1бр.депо за ТБО.
ПСОВ гр.Пирдоп,
техническа
инфраструктура

2011г.

1

парцеларен план за
далекопровод

Източник: Община Пирдоп, 2013 година

Таблица 18: Заявени процедури за изработване на ПУП извън
урбанизирана територия
Година

Брой

Предназначение

2012г.

2

1бр. парцеларен план за
далекопровод, 1бр.
ваканционно селище

2013г.

3

парцеларни планове

Източник:Община Пирдоп, 2013 година
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Таблица 19: Разрешения за строеж в община Пирдоп
Година

Брой

2008г.

33

2009г.

73

2010г.

71

2011г.

78

2012г.

67

Източник: Община Пирдоп, 2013 година

При устройството на населените места с общият устройствен план
на общината трябва да се определят и обосноват потребностите за
териториално развитие. Перспективното развитие на населените места
трябва да се определи на база на капацитета на териториите, спазвайки
изискванията на ЗУТ и Наредба №7/2003г. на МРРБ..
С ОУПО трябва да се предвиди актуализация на плановата основа на
населените места на ниво подробни устройствени планове, отчитайки
инвестиционната активност и приложимостта на действащите такива.
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IX.

Социална инфраструктура

1. Инфраструктура на здравеопазването
Здравеопазването

на

територията

на

община

Пирдоп

се

предоставя от едно лечебно заведение за болнична помощ и три за
извънболнична помощ. "Многопрофилна болница за активно лечение Пирдоп" е лечебно заведение за болнична помощ, в която жителите на
общината могат да получат медицинска помощ по следните дейности:
диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да
се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ;
рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или
лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; вземане,
съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен
надзор.

Многопрофилната

болница

се

намира

на

ул.

"Георги

Бенковски"24 в кв.52. Тя обслужва не само общината, но и жителите на
район Средногорие. Капацитетът на легловата база е 80.
Заведенията за извънболничната помощ е община Пирдоп са три,
от които един е

медицински център. Той се намира на ул. "Цар

Освободител". Извършва диагностика и профилактика по всички
медицински специалности.
Община Пирдоп се обслужва от 43 лекари, един лекар по
дентална медицина и двама специалисти за здравни грижи.
Общината не разполага с необходимата техника за предоставяне
на добро и качествено здравно обслужване. Здравните заведения имат
подходяща материална база, но се нуждаят от редовен текущ и основен
ремонт.
2. Инфраструктура на социалното обслужване
Социални

услуги на

територията

на община

Пирдоп се

предоставят от център за социални услуги и от специализирана
институция. Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) в община Пирдоп
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функционира от 2007 г.. и работи като Общинска социална структура.
Персонала се състои от

1 логопед, 3 психолози и 4 специалиста

социални дейности. Основен принцип в работата на екипа е запазването
на поверителността на информация между: клиент и професионалисти..
Успоредно с него се предоставя и социалната услуга „домашен
патронаж".
На територията на община Пирдоп има и заведение за социални
услуги за лица със сетивни увреждания. То се намира в град Пирдоп,
УПИ І за дом за слепи жени, в кв.110. Капацитетът му е от 33 души.
В УПИ ІІ, кв.86, гр.Пирдоп се намира клуб на пенсионера. В село
Душанци клуба на пенсионера е в УПИ V, кв.32.

3. Инфраструктура на образованието
На територията на община Пирдоп има осем заведения на
образованието - една детска ясла, три детски градини, едно начално
училище, едно средно и две специализирани. Яслата е в село Душанци,
останалите учебни заведения са разположени в общинския център - град
Пирдоп.

Таблица 20: Инфраструктура на образованието в община Пирдоп
Населено

УПИ

Кв.

Наименование

Вид

място

Брой
учащи
се

с.Душанци

І-за

1

Детска

детски

17

ясла

дом и
ясли
гр.Пирдоп

ІV-за
детски

91

ДГ"Снежанка"

Детска

93

градина
49

ясли
гр.Пирдоп

І-за

50

ДГ"Н. Генчева"

детски

Детска

87

градина

дом
гр.Пирдоп

І - за ОДЗ

29

ДГ"Чоконяни"

Детска

143

градина
гр.Пирдоп

Іза

44

НУ"Т. Влайков"

основно

Начално

292

училище

училище
гр.Пирдоп

гр.Пирдоп

І-за СПТУ

ХІ-за

71

154

СПТУ

СОУ"Сава

Средно

448

Савов"

училище

ПГ Механоел.

Специали 293

т-ка

зирано
училище

гр.Пирдоп

ХХ за
млекарско

117

ПГТХТ"Н.

Специали 243

Димов"

зирано

училище

училище

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
4. Инфраструктура на общественото обслужване
Обществените сгради, разположени в централната част на града
са: поща, хотел, детска градина, средно училище, читалище, кино, РПК,
община, банки, РПУ, Съд.
Обслужващите функции на общинския център и неговият
административен статут са предпоставки за появата на специфичен тип
институционални структури. Такива са структурите на съдебната власт
и на другите право охранителни институции. Град Пирдоп е седалище
на Районен съд, на Районна прокуратура и следствие. От органите за
сигурността и обществения ред, които се намират на територията на
общината, основно място заемат деконцентрираните структури на МВР
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– Районно полицейско управление и Районно звено за противопожарна
и аварийна безопасност. Местната власт осъществява функции по
взаимодействието с органите по сигурността и обществения ред при
закрилата на децата и гражданите на обществени места, при определяне
на пропускателния режим в училищата и детските заведения и
обезопасяване на училищните дворове.

Таблица 21: Обекти на социалното общественото обслужване на
територията на община Пирдоп
Вид

Местоположение

МВР -Пирдоп

Община Пирдоп

Пожарна -Пирдоп
Районен съд, прокуратура

Община Пирдоп

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
5. Обекти на културата
Развитието на културната дейност на територията на община
Пирдоп главно се осъществява чрез съществуващите институции в
общината, които са два музея, две читалища и две библиотеки.
В УПИ І, кв.127 за културен дом е ситуирано читалище "Напредък
1869". В УПИ ІІ, кв.86, за хотел, ресторант, читалище и търговска дейност
е разположено старото читалище на град Пирдоп. В село Душанци е
читалище "Светлина". Музеите са "Пушковата къща" и "Луканова къща",
ситуирана в УПИ ІІ, кв. 106, за летен музей и театър.
Активно в организирането на културни мероприятия участват
общината, църковното настоятелство, Клуб “Родолюбие” и Клуб
“Съхрани българското”.
Религиозните обекти в град Пирдоп са представени от църква и
параклис. В кв.107, УПИ VІ1209, за църква е разположена църквата
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"Успение Богородично", а в кв.148, УПИ ХІV, за градина и параклис параклисът "Свети Георги".
В село Душанци има една църква и два параклиса. Църквата
"Св.Св.Кирил и Методий" е ситуирана в УПИ ІV-за черква, кв.32.
Параклисът "Св.Троица" се намира югозападно от селото, а "Свети
Георги" - източно.
6. Обекти на спортната инфраструктура
Обектите на спорта са спортна зала и стадион и се намират в град
Пирдоп. Спортната зала се намира в УПИ ІV- за спортна зала, кв.4,
гр.Пирдоп. В залата се практикуват борба, волейбол и тенис на маса.
Стадионът заедно с тренировъчно игрище, басейни, спортна площадка с
игрище за мини футбол и волейбол са разположен в УПИ V- за парк и
спортни съоръжения, кв. 4. гр.Пирдоп.
Таблица 22: Обекти на спорта на територията на община Пирдоп
Населено

УПИ

Кв. Вид

Описание

ІV-за

4

спортна

зала за борба, волейбол и

зала

тенис на маса

стадион

в имота са разположени

място
гр.Пирдоп

спортна
зала
гр.Пирдоп

V-за парк и

4

спортни

стадион, тренировъчно

съоръжения

игрище, спортна
площадка с игрище за
мини футбол и волейбол
и басейни в много лошо
състояние, не работят и се
рушат

Източник: Община Пирдоп, 2013 година
52

В плана и в правилата за прилагането му да се изследва
необходимостта от създаване на нови обекти на социалната инфраструктура
и/или да се предложи нова функционалност на обекти от социалната
инфраструктура

с

отпаднало

първоначално

предназначение,

напр.

неизползваните сгради на селските училища, респективно настаняване в тях
на други подходящи обекти със социално предназначение.
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X.

Транспортна инфраструктура

1. Пътна инфраструктура
Транспортната и пътната инфраструктура на територията на
Община Пирдоп са: първокласна - път І-6 (София – Бургас);
четвъртокласна - 36 км.;

улична мрежа на град Пирдоп - 106,7 дка;

улична мрежа на село Душанци - 44,4 дка.
През общинския център на общината, посока изток-запад,
преминава трасе от главната пътна мрежа на страната, част от
европейската пътна мрежа - път І-6 ( София-Карлово-Бургас). Трасето е
известно под името - "Подбалканския път за морето". Пътят свързва
ГКПП Гюешево на македонската граница и град Бургас. Той минава през
градовете Кюстендил, Радомир, Перник, София, Златица, Пирдоп,
Сопот, Карлово, Калофер, Казанлък, Мъглиж, Сливен (връзка с път II-53
от РПМ), Карнобат и Айтос. Пътят минава по Софийския околовръстен
път, а в края си се слива с магистрала Тракия - А1. По I-6 минават
европейските пътища E871 и E773.
Четвъртокласната пътна мрежа на общината е много добре
развита в централната и северната част, където основно са струпани
населените места и по-важните обекти, извън урбанизация. Пътищата от
тази мрежа са SFO1450, SFO2451, SFO2452, SFO2453, SFO3454, SFO3455 и
SFO3456.

Таблица 23: Първокласна пътна мрежа, преминаваща през община
Пирдоп
Номер път

Дестинация

Землища

ГП І-6

София-Карлово-Бургас

Пирдоп, други

Източник: Списък на републиканските пътища в Р.България, Държавен
вестник, бр.26, 2004 година
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Таблица 24: ІV-то класна пътна мрежа, преминаваща през землищата на
населените места на община Пирдоп
Номер път

Категория

Дестинация

Землища

SFO1450

І

/ I - 6, Пирдоп - Розино / -

Пирдоп,

Душанци - Граница общ. (

Антон

Пирдоп Антон ) - Антон - Стадиона
SFO2451

SFO2452

ІІ

ІІ

/ I - 6 / Пирдоп - Граница общ. (

Пирдоп,

Пирдоп - Златица ) - / II-37/

Златица

/ SFO1450, Пирдоп - Душанци / -

Пирдоп

яз. Душанци
SFO2453

ІІ

/ I - 6 / Пирдоп - тур.к-с Борова

Пирдоп

гора
SFO3454

ІІІ

ЅРО1450, Пирдоп - Душанци / -

Пирдоп

яз. Жеков вир
SFO3455

ІІІ

/ЅРО2452, Душанци ~ яз.

Пирдоп

Душанци / - водохващане
Куфарита
SFO3456

ІІІ

/І - 6, Пирдоп - Розино / - м.

Пирдоп

Еленска базилика
Източник: Списък на републиканските пътища в Р.България, Държавен
вестник, бр.26, 2004 година

Общината има добре изградена пътна мрежа и през периода на
изпълнение на Общинския план за развитие на община Пирдоп са
изпълнени следните проекти в областта: Ремонт на път SFO1450 (60038 +
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М4 Антон), (І - 6 , Пирдоп - Розино) - Душанци - Граница общ.(Пирдоп Антон);

Ремонт и реконструкция на улици в гр. Пирдоп - основен

ремонт на ул. "Цар Освободител" и ул. "Панагюрско шосе", ремонт на
улица "Павел Загоров”, "Панайот Волов", възстановена е настилката в
централната градска част; Ремонт и реконструкция на улици в село
Душанци с геодезическо заснемане на ул. мрежа и зелените площи.
Пространствената организация на пътната мрежа позволява
удобен достъп на населението от отделните населени места до центъра,
а от там и връзка с останалата част на областта и страната.
Транспортно обслужване в община Пирдоп е добро. Редовни
автобусни линии свързват град Пирдоп с градовете София, Карлово,
Стрелча и Панагюрище.
Изградеността на мрежата от висок клас е добра и осигурява
необходимите връзки на населените места в общината, както и на регионално
и национално ниво. С ОУПО да се определи необходимостта от доразвиване на
пътната инфраструктура - изграждане на нова такава или продължаване на
съществуващата.
2. Железопътна инфраструктура
Обслужването с железопътен транспорт се осъществява от
подбалканската линия София - Карлово - Бургас/Варна. Дължината на
участъка

на

територията

на

общината

е

7

км.

Линията

е

електрифицирана. Като през 2006 година започва поетапно реновиране
на цялото трасе. На територията на общината има две ж.п.гари –
Пирдоп. Едната жп. гара и прилежащата й територия се стопанисват от
„Аурубис България“АД), а срещу нея функционира Заводска гара, която
се обслужва от фирма "Шенкер България" ЕООД. Съществуващата
железопътната линия преминава през индустриалния квартал на
гр.Пирдоп.
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Поради ключовата роля на преминаващото жп трасе през територията
на общината, с ОУПО да се изследват възможностите за развитие на различни
видове логистики по и около трасето, които биха довели до подобряване на
социално-икономическото положение на населените места.
XI. Друга техническа инфраструктура
1. Енергийни системи
1.1 Електроснабдяване
Територията на общината попада в електроразпределителен
район Пирдоп и се обслужва от разпределително дружество ЧЕЗ.
Енергийната инфраструктура през периода на изпълнение на
Общинския план за развитие е подобрена, като за това основно са
допринесли дейностите, изпълнени за реконструкция на електро
мрежата в гр. Пирдоп.
В община Пирдоп е изграден ВЕЦ "Душанци". Категорията на
ВЕЦ над 200kW и се намира в землище на с. Душанци. Мощност 440kW. Стопанисва се от "Вега 2000" ООД.
На територията на общината са изградени и две фотоволтаични
централи

до

5MWp.

Едната

собственост

на

"Феникс

73"ЕООД,

разположена в ПИ 301027 в землище на с. Душанци на площ от 2.5
декара. А другата е собственост на "Робул Футурум 1" ООД в ПИ 037001,
м.„Житница“ в землището на с. Душанци, Община Пирдоп на площ от
10 декара.

1.2 Газоснабдяване
През територията на община Пирдоп не минава клон от
националната газопроводна система. В момента се процедира проект за
специализирана план – схема за газификацията към ПУП на град
Пирдоп.
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Чрез ОУПО да се изследват възможностите на територията за нови,
алтернативни,

възобновяеми

енергийни

източници.

Да

се

отчетат

предимствата на природния газ и възможностите за газоснабдяване на
общината. Чрез Правилата и нормативите за прилагането на плана да се
изиска от последващите подробни устройствени планове и схеми на
електроснабдяването

да

заложат

развитие

и

реконструкция

на

съществуващата електроснабдителна мрежа - ниско напрежение.
2. Водоснабдителни системи
2.1 Водоснабдяване
Районът Пирдоп-Златица е разположен във водохващащата зона
на река Тополница, която извира от Средна гора и тече на юг към
Пловдивската

низина.

Основните

притоци

на

р.Тополница

са

Пирдопска, Златишка и Челопешка река. Те извират от южните
склонове на Стара планина. Питейната вода за населението в региона се
осигурява по гравитачен път от планински водохващания, изградени по
южните склонове на Стара планина. През територията на общината
протичат реките: "Тополница", "Дебелска", "Манджарин", "Славци",
"Манина" и " Куфарита". На река "Тополница" над село Душанци е
изграден язовир "Душанци", водите му се използват за промишлени
нужди,

обслужват

производството

на

“Аурубис

България”АД.

Захранването с питейна вода за град Пирдоп и село Душанци, става от
каптирани извори, намиращи се предимно в Стара планина и Средна
гора. Село Душанци се водоснабдява и от речно водохранилище
„Куфарита“.
Водните запаси към момента са в нормите и са достатъчни за
обслужването на населението. През последните години е извършена
реконструкция на водохващане на р. Куфарита за водоснабдяване.
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Общината е отредила един поземлен имот за водостопанско
съоръжение - ПИ 000511, с площ от 0,1837ха.
2.2 Канализация
Канализационната мрежа за отпадни води в гр.Пирдоп е
започната през 1962 г., когато са изготвени и първите проекти. Голяма
част от канализацията е изпълнена, но преобладаваща част е с диаметър
на тръбите ф300 мм.
Общината е отредила два поземлени имота за канализационни
съоръжения. Това са ПИ 018050, местност "Долна махала", с площ от
0,25ха и ПИ 137038, местност "Рошава могила", с площ от 0,4299ха.
Утвърдените площадки засягат земеделска земя от четвърта категория,
неполивна. Определени са за проектиране на пречиствателни станции
за отпадни води.
Пуснати

са

в

експлоатация

съоръжения

изградени

по

„Интегрирани водни проекти“, включващ ПСОВ с извън площадкови
съоръжения и мрежи, доизградена и реконструирана канализационна
мрежа и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа. Обекта е
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” на
Министерството на околната среда и водите. Изградена е битова и
дъждовна канализационна мрежа на гр.Пирдоп и е подменена
съпътстващата водопроводна мрежа. Подменени са на съществуващите
бетонови канализационни тръби с нови полипропиленови. За отвеждане
на повърхностните води е изградена нова дъждовна канализационна
мрежа с преливни шахти в участъци, в които канализацията ще е от
смесен тип. Подменен е й съпътстващия на канализационната мрежа
водопровод. Общата дължина на реконструираните и изградените
трасета е 32 000 метра. Интегрираният воден проект допринася за
повишаване на качеството на питейната вода, намаляване на загубите й
и подобряване на състоянието на околната среда.

59

С ОУПО трябва да се изследват и определят източниците,
капацитета и състоянието на мрежата. Състоянието на магистралните
водопроводи и техните възможности. При необходимост да се определят
трасета за изграждането на нови такива. Да се определят възможностите и
необходимостта от изграждане на пречиствателна станция за питейна вода.
3. Телекомуникационни системи
След

2007г.

е

повишена

плътността

и

качеството

на

телекомуникациите и цифровизацията в община Пирдоп. Населението
на общината има достъп до качествени телекомуникационни услуги,
като в общината имат покритие мобилните оператори Глобул, Мтел и
Виваком и има достъп да интернет. Пощенските услуги се осъществяват
от функциониращи клонове в отделните населени места, като
осигуряват основните услуги, като и допълнителни като изплащане на
пенсии и други.
С

ОУПО

да

се

определи

необходимостта

от

по-добра

телекомуникационна осигуреност на средата, предлагаща по-широк диапазон
от услуги и при отчетена такава необходимост да се предвидят нови трасета
или да се локализират места за различни видове телекомуникационни
станции.
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XII. Състояние и опазване на околната среда
1. Общи положения
Състоянието на околната среда в община Пирдоп е пряко
свързано с урбанизацията на територията, използването на ресурсите й,
развитието на промишлеността, дългогодишните дейности в селското и
горското

стопанство,

степента

на

влаганите

инвестиции

в

инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. Района е със
сериозна екологична обремененост предвид това, че тук се развива
рудодобивна и преработвателна промишленост, която до голяма степен
не е била съобразена със световните екологични стандарти. Основния
начин на замърсяване е чрез въздушните емисии на SO2, SO3 и прахови
емисии съдържащи тежки метали , отделящи се при работата на
металургичното производство. В резултат на това почвите са с
наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd, а водите с променливо PH, As и
др. За всичко това до голяма степен спомагат и някой природни
особености на района предвид котловинния му характер и протичащите
инверсионни процеси в него.
Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по
компоненти на средата и фактори в съответствие с поредицата от
специализирани закони за управление на околната среда, приети през
последните години за сближаване със законодателството на ЕС.
2. Въздух
Златишко-Пирдопската котловина оформя затворен въздушен
басейн. Метеорологичният фактор в комбинация с релефа е от
решаващо значение за разпространението, разсейването и утаяването на
вредните вещества. Преобладаващите североизточни ветрове насочват
емисиите

на

вредни

вещества

в

атмосферата

към

близките

урбанизирани територии, а продължителните периоди на тихо време
пречат на разпръскването им. Температурните инверсии от своя страна
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възпрепятстват вътрешната динамика на приземния въздушен слой и
изнасянето

на

замърсяващите

го

частици

нагоре

в

свободната

атмосфера. Мъглите също съдействат за задържане на замърсителите във
въздуха и отлагането им на земната повърхност. Неблагоприятното в
региона е, че дните с мъгла съвпадат с времето на най-силна проява на
термичните инверсии.
Качеството на въздуха в Община Пирдоп се определя преди
всичко от източниците на вредни вещества (емитери), разположени в
близост до нея. Те могат да бъдат разделени условно на 3 групи: големи
промишлени източници, горивни и производствени процеси в малки
промишлени предприятия и в бита и автомобилен транспорт. За
големи промишлени източници са определени “Аурубис България” АД
- гр. Пирдоп (прах; тежки метали - Cu, As, Pb, Cd; серен диоксид; сярнокисела мъгла -серен диокси и серен триоксид; азотни оксиди;CO; CO2;
сероводород); Хвостохранилище, собственост на "Еко Медет", "Асарел
Медет", отдадено на концесия на "MBS"- гр. София (неорганизирани
емисии на прах).
Разположението на няколко големи източника на вредни емисии в
атмосферния въздух в сравнително малката затворена котловина я
прави "гореща точка" по отношение на замърсяването. Извършеният в
района контрол на въздуха показва, че концентрацията на серен
диоксид и прах в атмосферата често надвишава одобрените в България
стандарти. Най-голямо замърсяване с прах, серен диоксид и тежки
метали

се наблюдава в северната част на котловината, поради

спецификата на географското разположение.
Изводите, които могат да се направят са, че основният замърсител,
който влошава съществено качеството на въздуха в котловината е
серният диоксид. Наднорменото съдържание на прах, в чийто състав
влизат и редица тежки метали, допълнително утежнява обстановката в
региона.
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Автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния
въздух
Системата за собствен мониторинг на концентрациите на серен
диоскид в приземния въздушен слой на Златишко - Пирдопската
котловина се състои от пет газоанализатори АF 21 M и две метеостанции
SAM 32. Апаратурата е на френската фирма Environment. Приборите са
закупени през периода 1992 - 1998 год. Последният газоанализатор,
който служи за резерв, е закупен през 2003г. В сегашния си вид системата
функционира от 1999 год. Газоанализаторите са разположени в МБАЛ Пирдоп, ОКС - Пирдоп, Младежко общежитие - Златица, Дом "Майка и
дете" - Златица. В същите пунктове по съвместителство функционират и
пунктове

на

РИОСВ

-

гр.София.

Газоанализаторите

събират

непрекъснато данни за емисионните концентрации.
С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното
състояние на въздуха, да се провери възможността за закриване на
хвостохранилищата и рекултивиране на територията, да се осигури
допълнително мелиоративно озеленяване.
3. Води
Състоянието на повърхностните и подземните води зависи от
концентрацията

на

урбанизирани

територии

и

промишлените

дейности, както и от степента на изграденост на канализационната и
пречиствателната инфраструктура.
Хидрографската мрежа в общината се формира от по-големите
реки Славци, р.Тополница и др. Източниците на замърсяване в
поречието на р. Тополница са от промишлени води от производствените
фирми на територията на общината и изпуснати битови води от
канализациите на гр. Пирдоп и с. Душанци. В резултат на това водите са
с променливо PH, As и др. тип органични замърсители. За подобряване
качеството на питейната вода и в двете населени места на общината са
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предприети мерки да се изградят пречиствателни съоръжения, съгласно
нормативните изисквания. За осигуряване на успешното приключване
на стартиралите проекти е необходимо да бъдат осигурени собствени
финансови ресурси за авансирането на дейностите до етап на
възстановяване на разходите от програми на ЕС.
С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното
състояние на водата. Чрез Правилата и нормативите за прилагане на плана,
да се изиска от последващите устройствени планове предназначени за складови
и производствени нужди да си предвидят локални съоръжения за пречистване
на отпадните води.
4. Почви
Степента на замърсяване и деградиране на почвите в голяма
степен е обусловена от дейностите в промишлеността, неефективното
земеделие, естествените процеси (водна ерозия, други екзогенни
фактори), експлоатацията на природни богатства и депонирането на
отпадъците. На някой места на територията на общината деградацията
на земите и почвите (киселинност, засоляване) е силно изразена.
Добивът и преработката на рудни изкопаеми замърсява почвите с тежки
метали поради което почвите са с наднормено съдържание на Cu, Zn,
Cd, As. В покрайнините на населените места са създадени незаконни,
неконтролирани сметища, замърсители на почвата и водите.
Наблюдават се интензивни ерозионни процеси на площи
намиращи се в района над Медодобивния комбинат – “Аурубис
България” АД. Това се дължи на голямото замърсяване на почвата
следствие дейността на комбината и липсата на развитие на почвена
покривка там. На места в по-ниските части на общината на стръмни,
главно южни и западни наклони при малка пълнота на дървостоите е
развита площна ерозия. Общо от ерозионни процеси са засегнати около
166.8 ха горски фонд. Рядко се среща струйчеста и ровинна ерозия.
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С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното
състояние на почвите. Да се направи актуална инвентаризация на
нарушените почви и да се търсят методи за рекултивацията им.
5. Ландшафт
Ландшафтното разнообразие на територията на община Пирдоп
се обуславя от разнообразният релеф и осигуряват ресурсния потенциал
на територията, дава възможности за добра жизнена среда и прави
територията привлекателна за инвестиции.
Елементите, които характеризират територията, са разнообразния
горски и земеделски фонд (мери, пасища, защитени местности с
разнообразни местообитания, ливади), водните площи (реки, язовири) и
територията около тях, урбанизираната територия.
Поради фактът, че на места ландшафта е променен от човешка
намеса, затова може да бъде определен като слабо променен.
Селищният тип ландшафт е с добри възможности за естествено
развитие. Представен е от две населени места. Основа на този тип
ландшафт са озеленените площи, предназначени за широко обществено
ползване – парк, градини, улично озеленяване.
Селскостопанският тип ландшафт може да се определи, че има
средни възможности за естествено развитие. Състои се от трайни
култури и е представен върху 12% от площта на територията на
общината. Трайните култури са защитно средство срещу зимните
ветрове и влияят благоприятно върху микроклимата.
На територията се срещат няколко типа горски ландшафт - такъв
с висока и такъв със средна възможност за естествено развитие. С висока
възможност е територията представена от защитени територии - по
директивата на местообитанията. Те имат функция на разкрасяващ и
обогатяващ

елемент

в

ландшафта.

От

горски

тип

със

средни

възможности за развитие влизат специалните и стопанските гори. Те
имат благоприятно влияние върху микроклимата и опазват съседните
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селскостопански площи. Визуалните качества на горските насаждения са
резултат

от

взаимодействието

на

горите

с

природните

и

антропогенните компоненти на ландшафта.
Основният дървесен вид, който дава облика на естествената
растителност в северната част на общината е бука. По бреговете на
реките и в долната част на склоновете са разпространени насаждения от
бук, габър, едролистна липа и трепетлика. Върху най-стръмните терени
естествената горска растителност се състои от насаждения, в които
преобладават келяв габър, смесен с мъждрян и клен. Създадените чрез
залесяване култури са предимно от иглолистни дървесни видове – бял и
черен бор, акация, бреза, червен дъб.
Дъбовите гори са характерната горскодървесна растителност на
равнинно-хълмистите и хълмисто-предпланинските зони.
От тях церовите формации са широко разпространени в
предимно в Средна гора. Насажденията от бук, габър и зимен дъб са
чисти и смесени. Като примес и единично в състава им участват цер,
благун, явор, круша, джанка, клен, ясен, липа, мъждрян, трепетлика,
ива, брекина и др. На бедните месторастения, на скални и урвести
терени се срещат насаждения от келяв габър и слабо продуктивни
дъбове, мъждрян, клен и др. В резултат на извършени реконструкции на
насажденията и залесяване са създадени култури от бял бор, черен бор и
смърч с участие на дуглазка, червен дъб и бреза. От храстите се срещат
леска, дрян, шипка, черен бъз, глог, хвойна и др.
Горите от зимен дъб са малко, често смесени с бук, габър, благун,
цер и други видове. Ограничено се срещат формации от обикновен
габър с примеси от бук, цер, благун.
За района на общината голямо значение имат буковите гори.
Срещат се главно в южните склонове на Стара планина от 800 до 1500 м
н.в

и

в

Средна

гора.

Ограничено

се

срещат

и

в

хълмисто-

предпланинския район. Естествените насаждения са предимно чисти
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букови, по-малко чисти габърови и смесени от двата вида. Често в
състава им участват явор, ясен, шестил, трепетлика и др. По изкуствен
начин са създадени култури от бял бор, смърч, смесени с ела, зелена
дуглазка, бреза или издънков бук. Създадени са и култури от бук,
смесени с явор, бреза, ива и др. От храстите се срещат леска, хвойна,
шипка, черни боровинки, къпина, малина и др.
От важно значение за горския ландшафт е запазването на
растителността в структурата на урбанизираната селищна среда. Чрез
дървесно-храстовите масиви на крайселищната зона се осъществява
преходът между селищата и откритата природна среда.
От ОУПО трябва да се постави като основна задача да опази
съществуващата ландшафтна структура, да търси възможности да я обнови
и разнообрази. А при рекултивация на терени да се отчете принадлежността
им към съответни типове ландшафт.
6. Биоразнообразие
На

територията

на

община

Пирдоп

биоразнообразието

е

представено от хабитати, разположени в Националния парк "Централен
балкан" и в защитени територии по Директивата на Птиците и по
Директивата на Местообитанията.
Като част от територията на горския фонд и северната част на
община Пирдоп попада Национален парк "Централен балкан". Площта
от него, попадаща на територията на общината е 98,342ха и заемаща
0,645%. Той е под специална закрила, обявен със Заповед от 1991 год. на
Министерството на околната среда. Той е един от най-младите между
единадесетте такива в България. Самият парк и осем от природните
резервати в него са включени в представителните защитени територии
на ООН, което е международно признание за високата стойност на
територията.
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Защитените територии по Директивата за Птиците заемат общо
9731,068 ха. Те са представени от BG011 Централен Балкан с 345,050ха и
от BG054 Средна гора - 9386,018 ха. Защитени територии по Директивата
за Местообитанията достигат 10969,276 от територията на община
Пирдоп. Техните местообитания са разположени в Централен Балкан
(BG0000494-100,851ха), Средна гора (BG0001389-9998,457ха) и Централен
Балкан - буфер (BG0001493-869,968ха).

Таблица 25: Защитени територии по Директивата за Птиците
Директива

Наименование

BG011

Централен Балкан

BG054

Средна гора

Общо

Площ (ха)
345,050
9386,018
9731,068

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година

Таблица 26: Защитени територии по Директивата за Местообитанията
Директива

Наименование

BG0000494

Централен Балкан

BG0001389

Средна гора

BG0001493

Централен Балкан - буфер

Общо

Площ (ха)
100,851
9998,457
869,968
10969,276

Източник: КВС община Пирдоп, януари 2009 година

Като предмет на опазване в защитена зона „Централен Балкан" са
следните видове птици:
• Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:
Черен щъркел /Ciconia nigra/, Осояд /Pernis apivorus/, Орел змияр
/Circaetus gallicus/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък
креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален
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орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Ловен сокол
/Falco cherrug/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, Лещарка /Bonasa
bonasia/, Планински кеклик /Alectoris graeca graeca/, Ливаден дърдавец
/Crex crex/, Бухал /Bubo bubo/, Врабчова кукумявка /Glaucidium
passerinum/, Уралска улулица /Strix uralensis/, Пернатонога кукумявка
/Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, Земеродно
рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач
/Picus canus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Сирийски пъстър
кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър кълвач /Dendrocopos
medius/, Белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, Горска чучулига
/Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Ястребогушо
коприварче /Sylvia nisoria/, Червеногуша мухоловка /Ficedula parva/,
Полубеловрата

мухоловка

/Ficedula

semitorquata/,

Червеногърба

сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска
овесарка /Emberiza hortulana/;
• Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/,
Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Голям горски водобегач
/Tringa ochropus/, Пчелояд /Merops apiaster/
Защитената зона е обявена с цел:
• Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове
птици

за

постигане

на

тяхното

благоприятно

природозащитно

състояние;
• Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
В защитената зона се забранява разораване и залесяване на ливади и
пасища; използването на неселективни средства за борба с вредителите
по горите.
Чрез ОУПО, при определяне на проектното функционално зониране на
територията и при провеждане на нови трасета на транспортната и
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техническата инфраструктура, да се вземат впредвид границите на
защитените зони и територии и тази на Националния парк.
7. Отпадъци
На територията на общината съществува сериозен екологичен
проблем,

свързан

с

твърдите

битови

отпадъци.

Сметището

на

територията на Община Пирдоп е отдавна с изпълнен капацитет. За
периода на изпълнение на целите и приоритетите на общинския план за
развитие се наблюдава и повишаване на ефективността на управлението
на отпадъците, като е въведена система за организирано сметосъбиране
и сметоизвозване, рекултивиране в съществуващото депо за твърди
битови отпадъци в с.Душанци и са ликвидирани нерегламентирани
сметища в крайните райони на населените места, след което са
почистени и терените. В процес на изпълнение е проект по техническа
помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за биологични
отпадъци, намиращо се в м.Сулюманица, гр.Пирдоп и провеждане на
морфологичен

анализ

на

битовите

отпадъци,

генерирани

на

територията на община Пирдоп.
Като основна задача към проектното решение трябва да бъде
определянето на територията за рекултивация на територията, търсене на
решение с локалните и битови отпадъци - обособяване на терени за локални
депа за селскостопански и друг тип отпадъци. Търсене на индивидуално
решение за депото за отпадъци, докато се развива проекто решението за общо
депо за отпадъци между общините от Средногорието.
8. Акустична обстановка
Шумът като фактор на обкръжаващата ни среда придобива все
по-голяма актуалност. Неговото постоянно и повсеместно действие
създава опасност за физическото и психическото състояние на човека.
Направените проучвания показват, че допустимата шумова граница от
60 dB е премината. С всяка година нивото на шума се увеличава средно с
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1 dB. Направен е изводът, че най-голям дял в акустичния режим заема
транспортния шум.
С ОУПО да се изследват точно териториите натоварени с шум, да се
отчетат различните нива и да се отбележат на картата на общината. Да се
предприемат действия според типа и силата на шумовото замърсяване - чрез
определяне

на територии

- буфери,

поставяне

на различни

видове

мелиоративно залесяване и други методи определени чрез ОУПО.
9. Радиация
На територията на гр. Пирдоп радиационната обстановка се следи
от местната структура на “Гражданска защита”. Два пъти дневно се
измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за
България е около 0,030 мР/ч. За гр. Пирдоп показанията варират от 0,020
до 0,022 мР/ч. Няма данни за нейонизиращи лъчения и влияние върху
хората и околната среда.
Чрез ОУПО да се изследват подадените данни и да се отчетат
възможните за предотвратяване на евентуални екологични бедствия.
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XIII. Прилагане и поддържане на плана
1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО
Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват
условията, при които може да се изменя планът, задължителните
изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите
натоварвания на териториите и др.
Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен
план

на

общината

да

имат

следната

принципна

структура

и

съдържание:
• Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им
режими - регламентация на устройствените зони (набор от дейности,
граници, правила за устройство, нормативи за застрояване и т.н.);
• Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с
плана, и устройствените им режими, ако въвеждането на такива се
налага;
• Специални изисквания при устройството и застрояването на
устройствените зони;
• Специфични правила и нормативи за устройството на общинската
територия (съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 на ЗУТ), както и на
прилежащата морска акватория;
• Последващо устройствено планиране на територията на общината;
• Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана;
• Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУПО.

2. Последващо устройствено планиране
Общият устройствен план на общината, съгласно разпоредбите на
ЗУТ,

има

значението

територията,

като

на

основа

неговите

на

цялостното

предвиждания

са

устройство

на

задължителни

за

последващите подробни устройствени планове. В този смисъл в
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правилата за прилагането му следва да се включат конкретни
изисквания

към

спецификата

подробното

и

устройствено

потребностите

на

планиране,

отделните

съобразно

територии

и/или

планираните операции.
С правилата за прилагане могат да се определят още допустимите
отклонения от предвижданията на ОУПО, условията, при които той
може да се изменя и други налагащи се изисквания.
Планът следва да определи целесъобразна последователност на
изработването

на

последващите

подробни

планове,

като

отчете

приоритетите в обществения интерес, мащабите на инвестиционната
активност по територии и потенциалните заплахи за компрометиране
на ресурси или публични мероприятия.
За изработване на подробните планове е необходимо да бъдат
осигурени кадастрални карти.

3. Изисквания,

свързани

с

етапното

реализиране

на

устройствените мероприятия
ОУПО следва да съдържа раздел по въпросите на реализацията на
основните

устройствени

мероприятия,

свързани

с

публични

инвестиции. Разделът трябва да отговори на определени изисквания: да
посочи приоритетните задачи по системи и проблемни сфери:
транспортна

инфраструктура;

системи

на

техническата

инфраструктура; компенсационни мерки по отношение на околната
среда; социални ангажименти на общинското ръководство; усвояване
(урбанизиране) на нови територии.
Приоритетността следва да отчита приети общински, областни и
национални стратегии, планове и програми. Възможно е, въз основа на
предвижданията на ОУПО, да се инициира промяна в цитираните
документи.
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Планът трябва още да определи взаимните връзки между
приоритетите на отделните системи и проблемни сфери; да посочи найобщата последователност на реализиране на приоритетните задачи; да
оцени пригодността на наличните подробни устройствени планове като
основа за извършване на необходимото инвестиционно проектиране и
да предложи програма за обновяване на плановата основа.
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XIV. Информационно осигуряване
Изработването на проекта за ОУПО се основава на проучванията
и анализите, включени в настоящите Изисквания, както и на
информация по отношение междувременно настъпилите промени във:
• Фактическото

земеползване

(по-крупни

промени

на

предназначението на поземлени имоти и инвестиционни реализации);
• Екологическата и физико-геоложката обстановка и състоянието на
природните

ресурси,

в

т.ч.

данни

от

специализирани

проучвания/замервания от страна на компетентните органи; изпълнени
мероприятия, свързани с опазването на околната среда;
• Промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и
обекти под особена териториално устройствена защита;
• Планове, програми и др. документи, както и проекти за нови
документи, имащи отношение към устройството на общинската
територия;
• Друга

необходима

информация,

достъпна

чрез

общинската

администрация.
Проекторешението трябва да се основава и да дава информация за:
• Общата структура на територията - предмет на плана, и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й
части, местоположението и границите на урбанизираните територии,
земеделските територии; горските територии, защитените територии,
нарушените територии за възстановяване и териториите със специално,
с друго или със смесено предназначение;
• Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване,
използване, изграждане и развитие;
• Извънурбанизираните

територии

-

изключителна

държавна,

публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на
тяхното устройство;
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• Разположението на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на територията на общината и връзките им с
териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от национално значение;
• Териториите

с

вероятно

разпространение

на

предвидими

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита;
• Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени
мероприятия

и

естетическо

оформяне,

в

т.ч.

териториите

за

превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.
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XV. Изисквания към проектната документация
1. Обща характеристика на ОУПО
Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на
заданието по чл. 125 и чл. 126 ЗУТ и на допълнителна информация от
централните и териториални администрации и експлоатационни
дружества.
ОУПО се разработва в две фази: предварителен проект и
окончателен проект. Съдържа текстови и графични материали.
Общият устройствен план на община Пирдоп се създава за
прогнозен период от минимум 25 години.

2. Първа фаза - Предварителен проект на ОУПО
Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични
материали.

2.1 Текстови материали
Текстовите материали към предварителният проект на ОУПО се
представят в две части - част анализ на съществуващото положение
(диагноза) и част прогноза.

2.1.1 Съществуващо положение (диагноза)
Текстовите материали към ОУПО в частта диагноза трябва да
съдържат раздели за:
• Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически,
социални, културни, екологични, комуникационни и др.;
• Социално-икономически
демографията

(брой,

условия

еволюция

на

и

проблеми

развитие,

свързани

структура

с

(полова,

възрастова, социална), тенденции на развитие); структурата на заетостта
(отрасли,

сектори

на

дейност,

социална

и

професионална
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категоризация, тенденции на развитие); икономическата база (по
отрасли

-промишленост,

селско

и

горско

стопанство,

туризъм,

строителство, транспорт, енергетика и др., структура на собствеността,
ефективност, регионални характеристики) и райони със специфични
проблеми;
• Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология,
флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други
урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени
територии,

нарушени

територии),

структура

на

собствеността

(държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска
собственост - публична и частна, частна собственост);
• Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния
фонд, структура на собствеността, видове (типове) пространствени
структури на обитаване, технико-икономически характеристики на
видовете (типовете) обитаване, градска динамика;
• Здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти,
видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и
болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери,
рехабилитационни центрове и др.), собственост;
• Образование:

териториално

разположение

на

обектите,

образователни равнища, собственост;
• Култура: териториално разположение, значимост, собственост;
• Техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически
параметри

на

канализационната,

електроснабдителната,
газопроводната,

водоснабдителната,

далекосъобщителната

и

други

мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, състояние), радио- и
телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други
комуникационни

системи,

пречистване

на

отпадъчните

води,

сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;
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• Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото
икономическо развитие;
• Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите,
категоризация, характеристика на вредните емисии.

2.1.2 Прогноза
Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза трябва да
съдържат раздели за:
• Социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско
развитие

(песимистичен,

оптимистичен

и

реалистичен

вариант),

икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство,
транспорт, строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база
(образование,

здравеопазване,

култура,

комунални

дейности),

приоритети за реализация;
• Пространствено

развитие:

основно

предназначение

на

териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им,
развитие

на

урбанизираните

територии

и

на

техническата

инфраструктура;
• Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда
от

социално-икономическото

и

пространственото

развитие

и

мероприятия за подобряване на средата;
• Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват
условията, при които може да се изменя планът, задължителните
изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите
натоварвания на териториите и др.

2.2 Графични материали
Графичните материали към предварителният проект на ОУПО
биват основни графични материали, които са задължителни и
неразделна част от проекторешението и допълнителни.
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Основните графични материали на предварителния проект трябва да
съдържат:
• Опорен план на общината в М 1:25 000, изработен върху
топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл.
115 ЗУТ;
• Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план,
изработен върху картата по опорния план, в който се отразяват
бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: режим
за устройство и строителните граници на урбанизираните територии
(населени места, групови и единични паметници на културата,
промишлени комплекси и други селищни образувания); земеделски
земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и
останалите земи, в които това е допустимо; горски територии (гори и
земи от горския фонд); територии със специфични характеристики
(резервати,
поддържани

национални
резервати,

паркове,
природни

природни
паркове,

забележителности,

защитени

местности,

паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори,
калонаходища,
територии

обекти

(рудници,

на

сигурността

кариери,

и

насипища,

отбраната);
свлачища,

нарушени
срутища,

мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и
рекултивация; водни площи и течения - реки, езера, язовири,
напоителни и отводнителни канали; елементи на транспортната
техническа инфраструктура - пътна мрежа по класове, железопътни
линии, гари; елементи на другата техническа инфраструктура електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,

далекосъобщителни

мрежи,

водопроводи,

канализационни колектори, и съоръженията към тях (електрически
подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води,
понижителни и разпределителни станции и др.);
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• Схеми в М 1:50000 за транспортната мрежа и другите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура.
Допълнителните графични материали към ОУПО трябва да
съдържат карти, схеми, графики, фотоси и други материали, по
преценка на изпълнителя.

3. Втора фаза - Окончателен проект на ОУПО
Окончателният проект на ОУПО, трябва да съдържа текстовите и
графичните материали на предварителния проект, коригирани и
допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените
обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни
и териториални администрации.
Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се
допълват с доклад за изпълнение на препоръките.
Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към
които има препоръки и бележки, се изработват наново.

4. Техническо оформяне на ОУПО
4.1 Текстови материали към ОУПО
Текстовите материали към ОУПО се комплектуват в папки формат
А4 или А3 и съдържат следните задължителни елементи:
• Титулна страница, на която се отразяват: видът на плана; обектът
на планиране; изпълнителят; възложителят; главният проектант квалификационна степен, име, презиме, фамилия, единен граждански
номер, номер на документа за правоспособност, подпис; трите имена на
лицето, представляващо и/или управляващо юридическото лице,
извършило проектирането;
• Авторски колектив - списък на проектантите, сътрудниците,
консултантите и техническите лица, участвали в проектирането;
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• Съдържание на текстовия и графичния материал.

4.2 Графични материали към ОУПО
Графичните материали към ОУПО трябва да съдържат следните
допълнителни задължителни елементи:
• Вид и териториален обхват на плана или устройствената схема,
мащаб, фаза на проектиране; надписите се поместват в дясната или
лявата част на чертежа, по изключение - и на друго подходящо в
композиционно отношение място;
• Географските посоки и данни за ветровия режим;
• Таблица

с

информация

за

изпълнителя,

вида

на

плана,

възложителя, проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на
завършване на проекта; като таблицата се нанася в долния десен ъгъл на
всеки задължителен графичен материал; данните за проектантите
съдържат тяхната специалност, име, фамилия и подпис;
• Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за
изразните средства,

текстовите описания и друга допълнителна

графична информация, които се разполагат в свободните полета на
чертежа и се композират по преценка на водещия проектант.
Графичните материали на ОУП се представят залепени на платно
или на друг материал, позволяващ тяхното многократно ползване.
Общия устройствен план се представя в един оригинал на хартиен
носител, както и в цифров модел .
Общия устройствен план се изработват въз основа на топографски
карти в М1:25000 и наличните кадастрални и други данни съгласно чл.
115 ЗУТ и § 6,ал. 7 ЗУТ.
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XVI. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЧАСТ "ЕО"
Като част от Общия устройствен план на община Пирдоп следва
да бъде изготвена и ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, включваща и ОЦЕНКА
НА СЪВМЕСТИМОСТТА на плана с предмета и целите на опазване на
мрежата на НАТУРА 2000, съобразно изискванията на Закона за
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя и
схема

за

провеждане

на

консултации

с

обществеността,

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат
засегнати от плана. Съгласно нормативните изисквания схемата следва
да включва консултации в процеса на изготвяне на ЕО и обществено
обсъждане на ОУП, включително и на ЕО към него.
Изпълнителят следва да подготви и представи на Възложителя
проект на уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредба за ОС), към което да приложи
изискуемата информация в цифров вид в подходящ формат с цел
определяне на местоположението предвижданията на плана спрямо
защитените зони.
След

извършване

на

преценка

за

вероятната

степен

на

отрицателно въздействие върху защитените зони от компетентния
орган, да се подготви и указаната документация, съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони.
Екологичната оценка (ЕО) следва да бъде със следното минимално
съдържание:
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ЕО следва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. З от
ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на изработения проект
на ОУП на община Пирдоп.
Да бъдат анализирани вероятните значителни въздействия
върху околната

среда,

в

т.ч.

вторични,

кумулативни,

едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни
и

временни,

положителни

и

отрицателни

последици

от

предвижданията по плана.
В отделен раздел към ЕО да бъдат разгледани здравно-хигиенните
аспекти на околната среда, като се обърне внимание на следното:
•

Да се представи информация за спазване на изискванията на

здравното законодателство по отношение на взаимното разположение па
зоните за рекреационни дейности и жилищните зони спрямо обекти и
дейности потенциални замърсители на околната среда;
•

Да се анализира възможността за наднормено натоварване на

средата с вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху
живущите и почиващите в тези зони, да се оцени здравния риск и
предложат мерки за неговото редуциране;
•

Да се дадат подробни данни за съществуващите в района

водоизточници за питейно-битови цели и минерални водоизточници,
имат ли определени и утвърдени санитарно-охранителни зони със
съответните три пояса и съобразени ли са предвижданията на ОУП с
изискванията и режима на експлоатация на тези зони.
•

Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и

факторите на околната среда без прилагането на плана.
•

Да се предложат при необходимост мерки за предотвратяване,

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
последствия от прилагането на ОУП на община Пирдоп върху околната
среда. Мерките ла бъдат мотивирани, в т.ч, и по отношение на
очакваното положително въздействие.
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•

Да се предположат мерки за наблюдение и контрол на

въздействията върху околната среда при прилагането на плана,
включително и индикатори за наблюдение.
ЕО следва да бъде изготвена при спазване на действащото
законодателство, При извършване на екологичната оценка следва да
бъдат използвани методите, посочени в „Ръководство за екологична
оценка на планове и програми в България".
Изпълнителят

следва

да

изпълни

всички

указания

от

компетентния орган по реда и условията на Наредба за условията и реда
за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони.
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XVII. Източници на информация
Закони
• Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр.1 от 2001г., изм.
ДВбр.41 и 111 от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и
65от 2004г., бр.28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37,
65,76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006г., бр.41, 53 и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54,
69,98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87от
2010г., бр.19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр.29, 32, 38, 45, 47, 53 и 77 от2012г., изм.
и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 2008г., изм. ДВ
бр.47, 82 и 93 2009г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91 от 2002г.,
попр. бр.98 от 2002г., изм. ДВ бр.86 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.74, 77,
88,95 и 105 от 2005г., бр.30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006г., бр.31, 41 и 89 от
2007г., бр.36, 52 и 105 от 2008г., бр.12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009г.,
бр.46 и 61 от 2010г., бр.35 и 42 от 2011г., бр.32, 38 и 53 от 2012г., посл.. ДВ
бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за защитените територии (обн. ДВ бр.133 от 1998г., изм. ДВ
бр.98 от 1999г., бр.28, 48 и 78 от 2000г., бр.23, 77 и 91 от 2002г., бр.28 и 94 от
2005г., бр.30 и 65 от 2006г., бр.24 и 62 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.19,
80 и 103 от 2009г., бр.19 от 2011г., бр.38 от 18.05.2012г.)
• Закон за културното наследство (обн. ДВ бр.19 от 2009г., Решение
№7 на Конституционния съд от 2009г. – бр.80 от 2009г., изм. ДВ бр.92 и 93
от 2009г., бр.101 от 2010г., бр.54 от 2011г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012г., изм.
доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр.77 от 2002г.,
изм. ДВ бр.88 и 105 от 2005г., бр.29, 30 и 34 от 2006г., бр.52, 64 и 94 от
2007г., бр.43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.62 и 89 от 2010г., бр.19 и
33 2011г., изм. и доп. ДВ бр.32 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.59 от 2012г., . ДВ
бр.77 от 09.10.2012г.)
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• Закон за водите (обн. ДВ бр.67 от 1999г., изм. ДВ бр. 81 от 2000г.,
бр.34,41 и 108 от 2001г., бр.47, 74 и 91 от 2002г., бр.42, 69, 84 и 107 от
2003г.,бр.6 и 70 от 2004г., бр.18, 77 и 94 от 2005г., бр.29, 30, 36 и 65 от
2006г.,попр. ДВ бр.66 от 2006г., изм. ДВ бр. 105 и 108 от 2006г., бр.22 и 59
от2007г., бр.36, 52 и 70 от 2008г., бр.12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от
2009г.,бр.61 и 98 от 2010г., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г., бр.45 и 77 от 2012г.,
посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за горите (обн. ДВ бр.19 от 2011г., изм. ДВ бр.43 от 2011г.,
бр.38 и60 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.)
• Закон за енергетиката (обн. ДВ бр.107 от 2003г., изм. ДВ бр.18
от2004г., бр.18 и 95 от 2005г., бр.30, 65 и 74 от 2006г., бр.49, 55 и 59 от2007г.,
бр.36, 43 и 98 от 2008г., бр.35, 41, 42, 82 и 103 от 2009г., бр.54 и 97от 2010г.,
бр.35 и 47 от 2011г., бр.38 и 54 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от26.10.2012г.)
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.
ДВбр.17 от 1991г., попр. ДВ бр.20 от 1991г., изм. ДВ бр.74 от 1991г.,
бр.18,28, 46 и 105 от 1992г., бр.48 от 1993г., Решение №12 на
Конституционния съд от 1993г. – бр.64 от 1993г., изм. ДВ бр.83 от 1993г.,
бр.80 от 1994г.,бр.45 и 57 от 1995г., Решение №7 и 8 на Конституционния
съд от 1995г.– бр.59 от 1995г., изм. ДВ бр.79 от 1996г., Решение №20 на
Конституционния съд от 1996г. – бр.103 от 1996г., изм. ДВ бр.104 от1996г.,
Решение №3 на Конституционния съд от 1997г. – бр.15 от 1997г.,изм. ДВ
бр.62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр.36, 59, 88 и 133 от 1998г.,бр.68 от 1999г.,
бр.34 и 106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от2003г., бр.36 и 38 от
2004г., бр.87 от 2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24и 59 от 2007г., бр.36 и
43 от 2008г., бр.6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г., бр.62от 2010г., бр.8 и 39 от
2011г., изм. и доп. ДВ бр.25 от 2012г., посл. изм.ДВ бр.44 от 12.06.2012г.)
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (обн. ДВ бр.110 от 1997г., изм. ДВ бр.33, 59 и 133
от1998г., бр.49 от 1999г., бр.26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г.,
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бр.16от 2003г., бр.36 от 2004г., бр.30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г.,
бр.36,43 и 91 от 2008г., бр.6 и 80 от 2009г.)
• Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр.35 от 1996г.,
изм.ДВ бр.14 и 26 от 2000г., бр.28 от 2001г., бр.112 от 2003 г., бр.18, 29 и 30
от2006г., бр.13 и 64 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.10 и 103 от
2009г.,бр.87 от 2010г., бр.19 и 39 от 2011г., бр.22 и 38 от 2012г., доп. ДВ
бр.91 от2012г.)
• Закон за туризма (обн. ДВ бр.56 от 2002г., изм. ДВ бр.119 и 120
от2002г., бр.39 от 2004г., бр.28, 39, 94, 99 и 105 от 2005г., бр.30, 34, 82 и
105от 2006г., бр.42 и 80 от 2007г., бр.31, 36 и 66 от 2008г., бр.19 и 82
от2009г., бр.15, 50 и 98 от 2010г.)
• Закон

за

административно-териториалното

устройство

на

Република България (обн. ДВ бр.63 от 1995г., изм. ДВ бр.51 от
1996г.,бр.27, 33 и 154 от 1998г., бр.10 и 69 от 1999г., бр.57 от 2000г., бр.67 и
80от 2003г., бр.46 от 2005г., бр.63 от 2007г., бр.36 от 2008г., бр.9 и 95
от2011г.)
• Закон за пътищата (обн. ДВ бр.26 от 2000г., изм. ДВ бр.88 от
2000г.,бр.111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14
от2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59от
2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009г., бр.87от
2010г., бр.19, 39, 55 и 99 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.38 от 2012г., изм.ДВ
бр.44 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.47 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.53 от2012г.)

Подзаконови нормативни документи
• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие,
приет с ПМС №216 от 2008г. (обн. ДВ бр.80 от 2008г., изм. ДВ бр.93 от
2009г.,бр.5 от 2010г.)
• Правилник за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, приет с ПМС №74 от 1991г. (обн. ДВ
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бр.34 от1991г., изм. ДВ бр.60 и 80 от 1991г., бр.34 и 92 от 1992г., бр.8, 30 и
72 от1993г., бр.2 и 100 от 1994г., попр. ДВ бр.103 от 1994г., доп. ДВ бр.5
от1995г., доп. ДВ бр.48 от 1995г., изм. ДВ бр.95 от 1995г., бр.28, 57, 61, 112и
122 от 1997г., бр.18 от 1998г., бр.18 и 113 от 1999г., бр.41 и 44 от 2001г.,бр.31
от 2003г., бр.69 и 86 от 2004г., бр.75 от 2006г., попр. ДВ бр.17 от2007г., изм.
ДВ бр.45 от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.41 от 2010г., бр.39 и 50от 2011г., доп.
ДВ бр.35 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.50 от 03.07.2012г.)
• Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с
ПМС№55 от 1998г. (обн. ДВ бр.29 от 1998г.,изм. ДВ бр.83 от 1999г., доп.
ДВбр.105 от 1999г., изм. ДВ бр.101 от 2001г., бр.31 от 2003г., бр.69 от
2004г.,бр.62 от 2007г., бр.71 от 2008г., бр.62 от 2009г.)
• Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи, приет с ПМС №240 от 1996г. (обн. ДВ бр.84 от 1996г., изм. ДВбр.100
от 1997г., бр.14, 48 и 63 от 2000г., бр.41 и 66 от 2001г., бр.31 от2003г., бр.41
от 2004г., бр.75 и 78 от 2006г., бр.62 от 2007г., бр.45, 71 и 95от 2008г., бр.62
от 2009г., бр.39 и 50 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.35 от08.05.2012г.)
• Заповед №РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на
общините в Република България съгласно Приложение №1 и на
категоризацията на населените места в Република България съгласно
Приложение №2 (обн. ДВ бр.52 от 2004г.)
• Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите
от22.08.2003г. и Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното
развитие

и

благоустройството

от

22.08.2003г.

за

определяне

на

технически изисквания и условия за контрол към плановете по §4к,ал.1,
ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. БСА, бр.8 от 2003г.)
• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр.3 от
2004г., изм. И доп. ДВ бр.10 от 2005г., изм. с Решение №653 от 2005г. на
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ВАС на РБ –бр.11 от 2005г., изм. и доп. ДВ бр.51 от 2005г., изм. с Решение
№7028 от2005г. на ВАС на РБ – бр.63 от 2005г., изм. ДВ бр.41 от 2008г.,
посл. изм.ДВ бр.76 от 05.10.2012г.)
• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове (обн. ДВ бр.57 от 2001г., изм. ДВ бр.68 от 2004г., бр.51 от
2005г.,изм. с Решение №8787 от 2008г. на ВАС на РБ – бр.66 от 2008г.)
• Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда (обн. ДВ бр.46 от 1992г., изм. ДВ бр.46 от 1994г.,бр.89 и
101 от 1996г., бр.101 от 1997 г., бр.20 от 1999г.)
• Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии (обн. ДВбр.86
от 2004г., попр. ДВ бр.93 от 2004г.)
• Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна
на тяхното предназначение, приета с ПМС №261 от 1996г. (обн. ДВ
бр.90от 1996г., изм. ДВ бр.96 от 2002г., бр.31 от 2003г., бр.50 от 2011г)
• Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна
на предназначението им (обн. ДВ бр.85 от 06.11.2012г.)
• Наредба №39 за строителство в горите и земите от горския фонд
(обн. ДВ бр.38 от 2006г.)
• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 2003г.(обн.
ДВ бр.25 от 2003г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.80 от 2009г.,бр.29 от
2010г., бр.3 от 2011г., бр.94 от 30.11.2012г.)
• Наредба за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 от 2004г. (обн. ДВ
бр.57 от2004г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г.,
бр.38от 2012г., бр.94 от 30.11.2012г.)
• Наредба

№Н-12

от

идентифициране,деклариране,

21

ноември
предоставяне

2012г.
на

за

реда

статут

и

за
за
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определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за
достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния
регистър на недвижимите културни ценности (обн. ДВ бр.98 от
11.12.2012г.)
• Наредба за разработване на планове за управление на
защитените територии, приета с ПМС №7 от 2000г. (обн. ДВ бр.13 от
2000г., изм. И доп. ДВ бр.55 от 20.07.2012г.)
• Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони,приета с ПМС №201 от 2007г. (обн. ДВ бр.73 от 2007г., изм. ДВ бр.81
от2010г., бр.3 от 2011г.)
• Наредба

№3

за

условията

проектиране,утвърждаване

и

и

реда

експлоатация

за

проучване,

на

санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битовово

доснабдяване

и

около

водоизточниците

на

минерални води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди(обн. ДВ бр.88 от 2000г., публ. БСА, бр.10 от 2000г.)
• Наредба

№1

за

опазване

на

озеленените

площи

и

декоративната растителност (обн. ДВ бр.26 от 1993г.)
Други източници
•

Национална стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012 -2022г.

•

Национална концепция за пространствено развитие за периода
2013 – 2025г.

•

Областна стратегия за развитие на София –Област 2007-2013г.

•

Общински план за развитие на Община Пирдоп– 2007-2013г.

•

Данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

•

Данни от Националния статистически институт (НСИ)

•

Данни от централните и териториални администрации
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