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I.

ОБЩА ЧАСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Основание за разработване на ОУПО
Основание за изпълнение на задачата е, че община Пирдоп не разполага с Общ
устройствен план, на чиято база да провежда своята политика по управление и
устройство на териториите, по опазването на околната среда и реализирането на
важни за общината инвестиционни инициативи, както и да гарантира устойчивото
развитие на териториите си, при съвместяването на обществените и частни
интереси. За изпълнение на всички тези изисквания, ОУПО осигурява актуална и
адекватна устройствена основа, адаптирана и съобразена с местния потенциал на
територията, но в синхрон с европейските и национални приоритети за регионално
развитие и пространствено планиране.
Ръководството на Общината е отчело тази необходимост, и на фирма “Ерта
консулт” ЕООД е възложено изработването на Общ устройствен план на община
Пирдоп, съгласно договор Д-53/6.10.2014 г. С него са определени етапите на работа
и фиксирани сроковете за предаване и съгласуване на междинните и крайните
продукти, в съответствие с действащата нормативна уредба и техническото задание
на Възложителя.
Правното основание за разработване на Общ устройствен план на Община
Пирдоп се съдържа в нормите на чл. 104, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, съгласно който “общите устройствени планове са основа за
цялостното устройство на териториите на общините...”. С техните
“предвиждания се определят общата структура и преобладаващото
предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата
инфраструктура и опазването на околната среда, и обектите на културноисторическото наследство, и са задължителни при изготвянето на подробните
устройствени планове”.
Допълнително основание за възлагане, са и новите условия, въведени с § 123 от
преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията1, които задължават общините без
действащи Общи устройствени планове да стартират процедура по изготвянето им.

Обосновка на необходимостта от изработването на ОУПO
Разработването на ОУП за Община Пирдоп е продиктувана от редица причини.
Една от основните е, че са налице изменения в текстовете на Закона за устройство
на територията, Закона за регионалното развитие, Закона за кадастъра и имотния
регистър, Закона за геодезията и картографията и други, които изискват отразяване
1

обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., според които Кметът на община без действащ
общ устройствен план следва да внесе в общинския съвет по реда на чл. 124, ал. 1 предложение за
неговото изработване, придружено със задание, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
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при устройственото и стратегическото планиране за Общината. От друга страна, са
настъпили съществени изменения в социално-икономическите отношения, нови
процеси в икономиката, социалната сфера, техническата инфраструктура и другите
изследвани области за последните 20 години, които също трябва да намерят своето
устройствено решение в ОУПО.
Междувременно, в периода 2003-2010 г. е възстановена поземлената собственост,
и са се появили нови инвестиционни намерения за различните видове територии
на Общината. За много поземлени имоти има проведени процедури за промяна на
трайно предназначение, чрез ПУП, което без ОУПО води до безплановост и
хаотичност в териториалното развитие на цялата община. Налична е и нова
актуална информационна основа за територията на общината /Карти на
възстановената собственост по реда на ЗСПЗЗ и други/, което налага
необходимостта от прецизиране и промяна на граници на урбанизираните,
земеделските и други територии.
Важен фактор е, че в изпълнение на Закона за регионалното развитие и
Правилника за неговото прилагане са приети нови стратегически документи за
регионално развитие и за устройство на територията на национално ниво:
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022г., Национална концепция за пространствено развитие на Република
България за периода 2014-2025г., Регионален план за развитие на Югозападен
район от ниво 2 и Областна стратегия за развитие на Софийска област. Техните
насоки за планиране на мерки и ресурси на регионалната политика, свързана с
пространственото планиране, следва да намерят израз в Общия устройствен план
на община Пирдоп. В поредицата планови документи на регионалното развитие е
включен и Общинския план за развитие за новостартиралия планов период 20142020 г., чиито постановки, също следва да бъдат в органично единство с Общия
устройствен план.
Наред с посочените стратегически документи за планиране на регионалното
развитие и секторните политики в сферите на земеделието, горското стопанство,
туризма, екологията и други, както и новите оперативни програми за периода 20142020 г., задават нови условия за устройственото планиране на територията на
Общината.
И не на последно място Община Пирдоп няма действащ Общ устройствен план, на
чиято основа общинското ръководство и администрация да провежда своята
политика.

Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО
За информационното осигуряване на задачата е събрана, анализирана и обобщена
информация по различни планови параметри, финансови, статистически и
пространствени данни, както и други резултати от регионалната и устройствена
политика на национално, регионално и местно ниво.
За характеристиката и оценките на отделните направления /демографско,
социално-икономическо, инфраструктурното, екологично/ и функционалните
системи, са използвани всички официални и официализирани източници. В
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случаите на неналични данни, за определяне на стойностите на индикатори за
състоянието и развитието, са използвани методи за приближения, апроксимации и
интерполации, както и методи за геопространствени анализи с помощта на ГИС.
Източниците на информация със статистически характер са: Евростат, НСИ,
Териториално статистическо бюро – София, структури на общинската
администрация, РИОСВ – София, местни експлоатационни дружества и ведомства,
Държавно горско стопанство Пирдоп, Общинска служба по земеделие Пирдоп,
АПИ, НКЖИ, БДЖ, НИНКН, МОСВ, Напоителни системи, Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” и други.
Източници на геопространствена и географска информация са МЗХ, Областна
дирекция „Земеделие”, Агенция по геодезия, картография и кадастър, МОСВ,
общинска администрация и други.
Източници за информация със стратегически, планов и друг оперативен характер са
действащите национални Оперативни програми и секторни стратегии, Национална
стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г.,
Националната концепция за пространствено развитие на Република България за
периода 2014-2025 г. Регионален план за развитие на Югозападен район за
периода 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на Софийска област за
периода 2014-2020 г., Общинския план за развитие на община Пирдоп за периода
2014-2020 г. и други.
Използвани са законодателни и нормативни документи – действащи закони,
наредби и методически указания в областта на устройство на територията,
регионалното развитието, опазването на околната среда и нейните компоненти, на
ландшафта и на културното наследство, за проектиране на елементите на
техническата инфраструктура, за собствеността, за кадастъра и имотния регистър.
Всички използвани източници на информация и данни са цитирани коректно и са
описани в приложение.
Акумулираната информация за нуждите на ОУПО, е структурирана, по подходящ
начин, за да послужи като основа на многоцелева информационна система на
община Пирдоп, която да се ползва и за редица други оперативно-управленски
цели от звената на общинската администрация.
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2. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУПО. ПРОГНОЗЕН ПЕРИОД.
Целите на ОУП за община Пирдоп са наложени от стремежа, той да се използва, от
една страна като основен документ за регулиране на обществените отношения при
прилагане на политиките за пространствено развитие на територията на общината,
а от друга – да създава устройствени условия и териториална основа за улесняване
реализацията на инвестиционните интереси в общината.
Главната цел на ОУПО е заложена с техническото задание, тя е възприета от
колектива, но допълнена и формулирана по следния начин: Създаване на
оптимална териториално-функционална структура за пространствено
развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане
на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за
осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на
общината.
Предвид принципите на устойчивото развитие постигането на главната цел се
предпоставя от изпълнението на следните специфични 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 2014 - 2020 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 2013-2025 г.; Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво на Югозападен район за
планиране; Регионалната схема за пространствено развитие на Софийска
област; 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 културноисторическото наследство;



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).

Изхождайки от целите на ОУПО се формулират и задачите, които се решават с
него. Те са в пълно съответствие, и дават точен териториален адрес на
формулираните мерки и набелязаните проекти в Общинския план за развитие на
община Пирдоп за периода 2014-2020 г. и Програмата му за реализация.
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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;



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 ландшафтноустройствени 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 ;
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Функционални и тематични направления и изисквания към устройствената
концепция на ОУПО:

-

Селищна мрежа – йерархизация;

-

Социална инфраструктура – насоки за развитие и оптимизация в сферата на
общественото обслужване;

-

Жилищен фонд – анализ и развитие;

-

Зони за труд – преустройства и разширение; околна среда – опазване и
превенция при ползването

-

Зони за отдих и рекреация – развитие и опазване на зелената система.

Така дефинираните цели и задачи имат средносрочен и дългосрочен характер на
действие.
За да има възможност за синхронизиране на действията по двете групи документи
– стратегически и устройствени, касаещи територията на общината, и при спазване
на нормативните изисквания2, прогнозният период за който се разработва ОУП на
Община Пирдоп е 20 г.
Този период ще позволи да се реализират и по-мащабни и дългосрочни цели, да се
резервират територии за изпълнение на дълго отлагани проекти във времето, с
важно значение за развитието не само на общината, но и на района и на страната,
за които своевременно трябва да се планират необходимите ресурси.

2 Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 - 20 години чл. 17, ал. 3 от «Наредба наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове»
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II.

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

1.

РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обвързаност на ОУПО с общоевропейски и национални стратегически и
програмни документи, с планове и програми на регионално, областно и
общинско ниво
ОУП на община Пирдоп се разработва в началото на много важен програмен
период, и има възможността и задължението да приложи новите принципи на
планиране, съобразени с изискванията на важни документи на ЕС за
пространствено развитие и интегрирано управление на териториите.
В този контекст, ОУП на Община Пирдоп възприема насоките за балансираното
устройство, интелигентното управление и интегрираното опазване на ресурсите
на страната в съответствие с общоевропейските цели, но и се съобразява със
заложените основни приоритети в националните документи от всички нива на
планиране.
ОУПО отчита постановките на „Европейската перспектива за пространствено
развитие”, с която още на най - високо ниво е направена заявката за насърчаване
на полицентричното и балансирано териториално развитие, интегрираното
икономическо, социално и екологично обновяване и развитие на градовете,
селските райони и регионите със специфични характеристики, териториалната
интеграция и координация на политиките, опазването на природните и културни
ценности и адаптирането към глобалните изменения на климата.
Поради значимото местно териториално и културното разнообразие, от важно
значение за община Пирдоп, са целите на публикуваната през 2008 г. „Зелена книга
за териториално сближаване», с която се залага на териториалното
сътрудничество, за използването на местния потенциал на територията, за
интегрирането на секторните политики на основата на сътрудничество и
повишаване на конкурентоспособността.
С «Договорът от Лисабон», към икономическото и социалното сближаване се
добавя и териториалното сближаване. Новите оперативни програми, от които
може да се възползва община Пирдоп, акцентират върху интегрираното развитие
на градовете, като двигатели на икономическия растеж, но изискват отчитане и на
специфичните географски и демографски проблеми. Използваните подходи при
тяхното разработване изисква интензифициране на процеса на социалноикономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността, подобряване
управлението на околната среда и постигане на растеж, щадящ ресурсите.
Важен документ е Стратегията на ЕС „Европа 2020”, с която се цели подобряване на
координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии,
включително на политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, с
цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж. Тя
поставя три приоритета - за икономическо, социално и пространствено
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приобщаване, които са еднакво важни както за „градски“, така и за „селски“
райони3, за каквато може да бъде определена община Пирдоп.
Съотнесено към развитието на община Пирдоп това, от една страна, предполага
развиване на икономическия й потенциал, чрез стимулиране на местните трудови
пазари и подпомагане доходите. От друга страна, инвестициите в умения и
модернизирането на системите за обучение и социална защита са от съществено
значение за постигане на приобщаващ растеж на общинско ниво. Намаляването на
неравенствата се търси особено по отношение на здравето. Достъпът до системите
за здравеопазване, а в частност и до заведения за грижи за деца и други членове
на семейството, е отчетен като особено важен и намира отражение при
териториалното планиране.
За адаптиране на изискванията на Стратегия „Европа 2020” на национално ниво,
България разработва Националната програма за реформи - дългосрочен рамков
документ, който определя визията и общите цели на политиките за развитие за
период от 10 години, за всички сектори на държавното управление, включвайки и
техните териториални проявления.
Националната програма за развитие „България 2020“ задава рамката за
устойчивост и взаимно допълване на интервенциите, както и за постигане на
трайни резултати, които ясно да проникнат във всички стратегически документи –
от национално до общинско равнище, където попада и ОУПО Пирдоп със
съпътстващите го основни стратегически и програмни документи (Общинският план
за развитие).
Важен национален документ, който ОУПО отчита е Националната концепция за
пространствено развитие на РБългария за периода 2013-2025 г. Тя е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство,
управление и опазване на националната територия и акватория и създава
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните
политики. С НКПР се търси баланса в развитието, обвързването на секторните
политики с националното пространство и преодоляването на проблема „центърпериферия“, който се проявява в национален, в регионален, в областен и в
общински мащаб.
За общината, с център град Пирдоп, приобщен към мрежата от малки градове от 4то йерархично ниво, НКПР изисква специална национална политика, тъй като от
състоянието на такива градове зависи насоката на развитие на периферните селски
и планински райони. Значението на малките градове в селски райони е обект на
особено внимание и в общоевропейските документи за балансирано териториално
развитие.
Общинският център – град Пирдоп има изключително важна роля, тъй като
предлага работни места и основни публични услуги на повече от една община.
НКПР препоръчва за него да бъде изготвен ИПГВР, който да бъде подкрепен от

3

Селски райони са общините (LAU 1), в които няма населено място с население над 30000 души,
съгласно Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) в България
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ПРСР за периода 2014-2020 г. А териториална основа за осъществяване на всички
действия за градско развитие е ОУП.
За териториите на Югозападен район от ниво 2, Софийска област и общината, няма
разработени по реда на ЗРР, съответно Регионална схема за пространствено
развитие на район от ниво 2, Регионалната схема за пространствено развитие на
район от ниво 3 (област) и Концепция за пространствено развитие на община,
които да адаптират националните цели за пространствено развитие за по - ниските
нива на планиране. Въпреки това, решенията в проекта за ОУП на община Пирдоп
са в синхрон със стратегическите цели на НКПР за:


Интегриране в европейското пространство, чрез развитие на национални и
трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични
коридори;



Полицентрично териториално развитие чрез укрепване на умерено
полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на
градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално
развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и
периферните селски райони;



Пространствена свързаност и достъп до услуги чрез развитие на националната
техническа и социална инфраструктура и подобряване на достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги;



Съхранено природно и културно наследство, включващо съхраняване и
развитие на националната система от защитени природни и културни
ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената
природна и културна идентичност и за интегриране на техните стойности в
съвременния живот;



Стимулирано развитие на специфични територии, препоръчващо интегрирано
планиране и стимулирано развитие на територии със специфични
характеристики - планински гранични и периферни идр., с оглед съхраняване
и ефективно използване на техния природен, икономически, социален и
културен потенциал за развитие.

Редом с НКПР, Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.
също е сред основните документи за определяне на дългосрочните цели и
приоритети на политиката за регионално развитие. Второто и третото йерархично
ниво в регионалното планиране заемат РПР на Югозападен район за периода 20142020 г. и Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020
г. Те следват хронологичния ред за определяне на средносрочните цели и
приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на
територията, като отчитат специфичните характеристики и потенциала на региона и
областта. Тези документи за община Пирдоп, препоръчват действия, насочени към
изграждане и обновяване на местната инфраструктура за достъп и инженерно
осигуряване, предлагане на основни първични услуги, обновяване и
благоустрояване на селата, опазване и валоризиране на културното и природно
наследство.
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От тази група документи, за нивото на общината, и най-важният с който ОУПО
кореспондира е Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. и неговата
програма за реализация. Връзките са двупосочни и хоризонтални, като от една
страна ОУПО дава точен териториален адрес на всички заложени в ОПР проекти за
настоящия планов период, а от друга, той набелязва по дългосрочни цели и задачи,
за които да бъде заложен финансов, човешки и времеви ресурс в следващия
програмен период за планиране на регионалното развитие.
ОУПО възприема напълно заложената визия в ОПР за община Пирдоп, а именно:
„Община с балансирана и устойчива икономика, осигуряваща достоен живот на
хората във възстановена, съхранена и здравословна среда за живот и
непрекъснато развитие на личността.” И с предложените устройствени решения
подпомага нейната реализация.

Местоположение на община Пирдоп и връзки със съседни територии
Община Пирдоп се намира в Югозападен район от ниво 2, в административните
граници на Софийска област, в крайните й източни части.
Територията на общината е с площ 15250,10 ха. Тя включва землищата на град
Пирдоп - общински център и село Душанци, разположено на изток от него, в поголяма близост до общинския център на съседната община Антон. 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.
В географско отношение заема централните части на Република България,
разположена е във високите подбалкански полета и 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.
Териториалното разположение на общината е 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 представлява и основна транспортна ос.
Географското положение на общината създава добри транспортни връзки.
Пространствената организация на пътната мрежа позволява удобен достъп на
населението до общинския център, а от там и връзка с останалата част на областта
и страната.

Регионален контекст - пространствени, икономически, социални, културни,
екологични, комуникационни и др. предизвикателства и проблеми
Разглеждането на общината, като неделима част от региона, в който попада e
задължително условие за нейното адекватно планиране и благоприятства
намаляването на регионалните различия. За да бъде правилно третирана
територията на община Пирдоп в ОУП, е необходимо да се изследват и съблюдават
пространствените, икономическите, социалните, културни, екологични, и
комуникационни връзки със съседните територии, както и проблемите и
предизвикателствата, които произтичат от тях.
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Община Пирдоп, традиционно е свързана с общините: Златица, Пирдоп, Челопеч,
Чавдар и Антон, които са самостоятелни административно – териториални единици
едва след разделянето им от община Средногорие през 1991 г.4 Но функционално
те са все още силно обвързани. Така например, някои от проблемите и
предизвикателствата за община Пирдоп са породени от управленски и
устройствени решения, реализирани в съседните общини, a част от решенията за
тях, също са извън нейните правомощията.
По тази причина е препоръчително, разработването на общ концептуален
документ, който да обхване цялостната проблематика на региона и третирайки я с
единни устройствени подходи, да предложи комплексни и приемливи за шестте
общини решения.
Пространствената свързаност е приоритет на всички европейски и национални
програми, тъй като това е едно от условията и за социално приобщаване, за
подобряване на достъпа до услуги, за намаляване на различията между добре
развития център и изоставащата периферия. Пространствената структура на
Община Пирдоп се определя, както от релефа и от природо-географските
характеристики, така и от близките населени места – с. Антон, град Златица, с.
Душанци и други, обвързани от републиканска и общинска пътна мрежа.
Най-силните пространствени и функционални връзки в регионален контекст са по
оста запад-изток, или Столицата - град Бургас, по линия на т.нар. „Подбалкански
път за морето” /първокласен път I-6/. Тя се явява и второстепенна паралелна ос в
национален план, но имаща важно структуриращо значение за региона и
осигуряваща устойчив гръбнак на комуникационно-транспортна система на община
Пирдоп и съседните й Златица, Антон, Челопеч. Ключова роля за пространствената
й свързаност има и преминаващото през територията на общината жп трасе София
- Карлово - Бургас/Варна. Липсват обаче връзки в направления север юг, заради
естествените пространствени бариери – Стара планина на север и на юг склоновете на Средна гора. Такава най-близка и единствена връзка за региона, се
явява пътя през Златишкия проход - Е-37, свързващ населените места със Северна
България. Продължавайки на юг, като РПМ ІІ-32, този път е основна връзка с гр.
Панагюрище и с цяла Южна България. Това е важен пътен коридор, тъй като дава
пряка свързаност на общините с важни транспортни коридори – АМ Хемус, АМ
Тракия и др.
Степента на изграденост на транспортната инфраструктура и качеството на
предоставяните от нея услуги имат пряко въздействие върху социалноикономическото развитие и възможностите за транс-регионално сътрудничество на
региона.
За община Пирдоп, икономическите проблеми, не могат да бъдат разглеждани
извън контекста на националните. Последните години са белязани с политическа
нестабилност, икономическата и финансовата криза, негативна демографската
динамика. Икономическите показатели са негативни и за община Пирдоп, и
въпреки че ОУП не решава конкретно такива проблеми, с него се създават
необходимите условия за развитие на бизнес и иновации, за възстановяване на
4

Закон за административно-териториални промени в страната от 12.08.1991 г. Обн., ДВ, бр. 69 от
22.08.1991 г.
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определени стопански дейности в различни стопански сектори. Едно от
предизвикателствата пред ОУПО, е да даде адекватни насоки за бъдещото
развитие към територии, които са добре обвързани с регионалната
инфраструктура, които имат потенциал за бъдещо развитие, и към които има
определен инвестиционен интерес.
За общината и региона основен социален проблем е намаляването и застаряването
на населението. Тези негативни тенденции в последните години, освен с адекватна
държавна политика, биха могли да се минимизират и чрез реализирани
устройствени решения за подобряване на връзките със съседните областни и
общински центрове, чрез добре изградени и поддържани елементи на
комуникационно-транспортната система. Това ще подпомогне и достъпа до
образование, до здравеопазване, до културни и развлекателни обекти, не само в
обхвата на общината, но и извън нея. Друг важен социален проблем, който дава
своя негативен принос за обезлюдяването на териториите е безработицата, вкл. и
младежката безработица.
Решения за тези социално икономическите проблеми, безспорно са действия по
повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на
Средногорието. Опит за това, е създаденият клъстер „Средногорие мед“,
сформиран на индустриално-регионален принцип, коопериращ интересите и
възможностите на участващите фирми в сектора и местните власти, и включващ
общините Пирдоп, Панагюрище, Златица, Пирдоп, Челопеч.
Целите на създадения клъстер са насочени и към повишаване на качеството на
живот в района на Средногорието, като основните проблеми, които ще решава са
свързани с повишаване на енергийната ефективност, внедряване на иновации в
технологичните вериги, опазване на околната среда, здравословни и безопасни
условия на труд, усъвършенстване на човешките ресурси и развитие на
инфраструктурата и комуникациите.
Предизвикателство пред ОУПО е да зададе териториалния израз на тези нужди за
икономическо развитие, като отчете и запази идентичността на община Пирдоп и
възможността й за оползотворяване на собствените й ресурси.
Важен проблем за региона е екологичният. Въпреки че общата екологична
диагноза последните години е „без влошаване”, все още се установяват замърсени
въздушни басейни и територии. Част от причините са интензивното икономическо
развитие на региона и функционирането на предприятия от тежката
промишленост, а друга част са свързани със забавянето на изграждането на
инженерна и екологична инфраструктура - регионалното депо за твърди отпадъци,
пречиствателни станции за отпадни води, канализационни мрежи и др.
За всички тези набелязани проблеми ОУПО следва да предложи устройствени
решения, като целта е общото подобряване на състоянието на околната среда за
региона.
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2.

СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Демографска характеристика
2.1.1

Брой на населението

В община Пирдоп по данни на НСИ5, към 31.12.2013 г. живеят 8062 души (3.35% от
населението на Софийска област). По този показател общината попада в
категорията на малките общини (с население до 30 хил д.). Средната гъстота на
населението е 52.9 души/кв.км – над средната гъстота на населението
нието за Софийска
област (34.1 души/кв.км), но по-ниска
по ниска от средната за страната (65.3 души/кв.км).
За периода 2007-2013
2013 г. броят на населението на общината е намалял от 8776 д. на
8062 д., или със 714 д. (-1.4%
( 1.4% средногодишен темп на намаление), в т.ч. за град
Пирдоп -1.4%, за с. Душанци -1.8% (табл.№ 1, фиг.1)6. Следва да се отбележи, че
тенденция на намаление на населението се наблюдава и за областта и страната. За
сравнение темпът на намаление средногодишно за Софийска област за периода е 1.0% за областта, -0.6%
0.6% за градското население и -1.8%
1.8% за селата в областта, а за
страната съответно -0.9%
0.9% средногодишен темп на намаление, в т.ч. -0.3% за
градовете и -2.3%
2.3% за селата в страната.
страната
В центъра на общината – гр. Пирдоп е съсредоточено 90.1% (7263 души) от общото
население, а в с. Душанци – 9.9% (799 души).
Таблица 1 Община Пирдоп – Население 2007-2013 г.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Прираст - 2007-2013 г.
брой

Общ.
Пирдоп
8776
с. Душанци 892
гр. Пирдоп 7884

8692
879
7813

8621
872
7749

8501
850
7651

8293
808
7485

8170
814
7356

8062
799
7263

общ

средногодишен

брой

брой

%

-714
714
-93
-621
621

-119
-16
-104

-1.4
-1.8
-1.4

Източник: НСИ

Фиг. 1

5
6

Текуща демографска статистика
Процес на намаление на населението се наблюдава още от осемдесетте години на 20 в.
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Регистрираният по-висок интензитет на намаление през 2011 г. се дължи на
преброяването на населението през 2011 г., което отразява наличното население и
коригира натрупаните различия от текущата демографска статистика.
По данни на ГД „ГРАО” населението на община Пирдоп по постоянен адрес към
края на 2013 г. е 8803 души, а по настоящ адрес – 8365 души7, а към 15.10.2014 г. –
8706 души по постоянен адрес и 8259 души8 – по настоящ адрес. Различията с
данните на НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането на
населението и на временно отсъстващите лица.
2.1.2

Динамика на населението

Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за
демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото
възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението.
От равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови
контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната
инфраструктура – детски заведения, училища и др.
Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и
смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от
индикаторите за демографската характеристика на населените места и
териториалните единици. Демографските данни на НСИ за 2013 г. показват, че в
община Пирдоп броят на родените е общо 69 д. Коефициентът на раждаемост
(брой родени на 1000 д. от населението) средно за общината за разглеждания
период е в диапазона от 8.5‰ (2013 г.) до 9.8‰ (2010 г.). Развитието на
естественото възпроизводство на населението на общината се вижда от данните в
таблица 2. В териториален аспект общината е с по-висока раждаемост на
населението през 2013 г. от средната за Софийска област (8.2‰) и под средната за
страната (9.2‰).
Смъртността (в т.ч. коефициентът на смъртност) на населението е вторият
основен компонент, формиращ естествения прираст на населението. През
разглеждания период броят на умрелите в общината се движи в малък диапазон –
между 122 и 135 д. годишно. Това формира коефициент на смъртност в рамките на
около 14-16‰ (сходен със средния за страната, който е 14.4‰ през 2013 г.)
Естественият прираст на населението е отрицателен, като варира между минус
4.8‰ и минус 6.5‰ (табл.2, фиг.2). От отрицателен естествен прираст общината
губи годишно около 50 души.

7
8

Представена на Министерство на финансите за формиране на общинските бюджети
Обновява се месечно
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Таблица 2 Естествен прираст на населението – 2007-2013 г.
Община Пирдоп

Родени
Умрели
в т.ч. деца до 1 г.
Естествен прираст
Раждаемост
Смъртност
Детска смъртност
Естествен прираст

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.
Брой
71
84
74
84
123
126
130
135
2
1
0
0
-52
-42
-56
-51
На 1000 д. от населението - ‰
8.1
9.6
8.5
9.8
14.0
14.4
15.0
15.8
28.2
11.9
0.0
0.0
-5.9
-4.8
-6.5
-6.0

76
124
3
-48

69
122
0
-53

9.2
15.1
39.5
-5.8

8.5
15.0
0.0
-6.5

2007-2013 г.
общо ср.год.
458
760
6
-302

76
127
1
-50
9.0
15.0
13.1
-6.0

Източник: НСИ

Фигура 2

За равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението основно
значение оказват родилните контингенти и тяхната фертилност. Характерно е, че
около 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години,
които през 2013 г. са 833 и са намалели спрямо 2007 г. с близо 10%. Намаляващият
брой на родилните контингенти и на най-фертилната възрастова група от тях ще се
отрази върху възпроизводството на населението през следващите години.
Механичното движение9 на населението на община Пирдоп
доп показва, че
преобладава броят на изселените, в сравнение с броя на заселените (табл.3,
(
9

За 2011 г. данните на НСИ не са представителни, тъй като при преброяването на населението
неговият брой се различава значително от текущата демографска статистика.
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фиг.3). През 2013 г. в общината са се заселили 75 души, а изселените са 130. Това
формира отрицателния механичен прираст, характерен за целия период 20072007
2013 г. или ср.год. около 40-50
40
д.
Таблица 3 Механичен прираст на населението – 2007-2013 г.
Община Пирдоп

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.

Заселени
86
Изселени
143
Механичен прираст -57
Източник: НСИ

108
150
-42

142
157
-15

118
187
-69

80
105
-25

75
130
-55

2007-2013 г.
общо ср.год.
609
102
872
145
-263 -44

В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на
община Пирдоп съпоставени със съответните за Софийска област и страната,
показват че демографската ситуация в общината не се отличава съществено, което
се дължи главно на нейния център – град Пирдоп.
Фигура 3

От 2007 г. механичното движение на населението съгласно методиката на НСИ
включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на
страната, но и извън нея. Заселените по области, общини и населени места
включват и лицата, изселени от чужбина
чужбина и заселили се в страната. Изселените от
областите, общините и населените места включват и лицата, заселили се в
чужбина. Механичният прираст е резултат от вътрешната и външната миграция.
Вътрешната миграция на населението се отнася за мигриралите лица.
лица Данните са
получени въз основа на обработените съобщения за промяна на настоящия адрес
на лицата в страната. Данните за външната миграция обхващат само лицата, които
са декларирали пред административните власти промяната на своя настоящ адрес
от страната в друга държава и от други държави в страната.
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2.1.3

Основни демографски структури

2.1.3.1

Структура на населението по пол

Половата структура на населението на община Пирдоп е с пропорции, които са
характерни за страната. Броят на жените (4114 д. – 2013 г.) е по-голям от този на
мъжете (3948 д.) (табл.4). Броят на жените на 100 мъже е 104.2 (средно за
Софийска област – 103.2 и за страната 105.6).
Таблица 4 Структура на населението по пол – 2007-2013 г.
2007 г.
Общ. Пирдоп - общо 8776
мъже
4252
жени
4524
бр. жени на 100 мъже 106.4
с. Душанци - общо
892
мъже
430
жени
462
бр. жени на 100 мъже 107.4
гр. Пирдоп - общо
7884
мъже
3822
жени
4062
бр. жени на 100 мъже 106.3

2008 г.
8692
4202
4490
106.9
879
421
458
108.8
7813
3781
4032
106.6

2009 г.
8621
4177
4444
106.4
872
424
448
105.7
7749
3753
3996
106.5

2010 г.
8501
4098
4403
107.4
850
416
434
104.3
7651
3682
3969
107.8

2011 г.
8293
4058
4235
104.4
808
397
411
103.5
7485
3661
3824
104.5

2012 г.
8170
3999
4171
104.3
814
401
413
103.0
7356
3598
3758
104.4

2013 г.
8062
3948
4114
104.2
799
394
405
102.8
7263
3554
3709
104.4

Източник: НСИ

2.1.3.2

. Възрастова структура

За периода 2007-2013 г. настъпват изменения във възрастовата структура на
населението на общината (табл. 5). Налице е процес на демографско остаряване,
който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на
населението под 15 години и във възрастовата група от 15 до 64 г., и увеличаване
делът на населението на 65 и повече години:


През 2007 г. под 15-годишна възраст са били 13.4% от населението на
общината. През 2013 г. техният дял намалява на 13.1%.



Намалява и делът на населението във възрастовата група 15-64 години.
Спрямо 2007 г. този дял е намалял с 2.9% или от 68.2% на 65.3%.



Увеличение бележи населението над 65 години - от 18.4% през 2007 на 21.6%
през 2013 година.
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Таблица № 5 Структура на населението по основни възрастови групи – 2007-2013г.

Общ. Пирдоп
0-14 г.
15-64 г.
65+
0-14 г.
15-64 г.
65+

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Брой
8776
8692
8621
1172
1165
1135
5989
5892
5851
1615
1635
1635
Относителен дял - %
13.4
13.4
13.2
68.2
67.8
67.8
18.4
18.8
19.0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

8501
1103
5737
1661

8293
1077
5541
1675

8170
1073
5365
1732

8062
1053
5265
1744

13.0
67.5
19.5

13.0
66.8
20.2

13.1
65.7
21.2

13.1
65.3
21.6

Източник: НСИ

Фигура 4

Процес на остаряване на населението се наблюдава и на областно, регионално и
национално ниво. В центъра на общината процесът на демографско остаряване е
по-слабо
слабо изразен, докато в с. Душанци възрастовата структура на населението е
нарушена /– 30.7% дял на възрастните хора/.. Към 2013 година в град Пирдоп 13.5%
от населението е на възраст от 0-14
0
години, 65.9% е от 15-64
64 години и 20.6% са над
65 години (табл.6).
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Таблица 6 Структура на населението по основни възрастови групи по населени
места

Общ. Пирдоп
с. Душанци
гр. Пирдоп
Общ. Пирдоп
с. Душанци
гр. Пирдоп

Общо
Брой
2007 г.
8776
892
7884
2013 г.
8062
799
7263

0-14 г.

15-64 г.

65+

0-14 г.
15-64 г.
Относителен дял - %

65+

1172
112
1060

5989
570
5419

1615
210
1405

13.4
12.6
13.4

68.2
63.9
68.8

18.4
23.5
17.8

1053
76
977

5265
478
4787

1744
245
1499

13.1
9.5
13.5

65.3
59.8
65.9

21.6
30.7
20.6

Източник: НСИ

Общият коефициент на възрастова зависимост за общината е 53.1% (2013 г.),
тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 53 лица
под 15 и на 65 и повече години. Това съотношение е сходно, но по-благоприятно от
средното за областта (54.1%) и по-неблагоприятно от средното за страната (50.0%).
Област Софийска е сред 10-те области в страната, при които този показател е над
50%.
За град Пирдоп коефициентът на възрастова зависимост е 51.7 а за село Душанци –
67.2, т.е. на 100 лица от 15 до 64 години в град Пирдоп се падат близо 52 лица под
15 и на 65 и повече години, а за с. Душанци – 67.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез
коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между
броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60-64 г.). За общината това съотношение е 73 (100 лица,
излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 73 влизащи в трудоспособна
възраст), в т.ч. за центъра град Пирдоп – 75, а с. Душанци - 54. За сравнение за
страната коефициентът на демографско заместване е 62, а за областта – 63.

2.1.3.3

Образователна структура

Структурата на населението по образователен ценз се наблюдава при
преброяванията. За периода до 2011 г. образователната структура на населението
на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно
изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и
средно образование, при същевременно намаляване на броя на хората с основно и
по-ниско образование.
Към 1.02.2011 година броят на лицата с висше образование е 1191 д., или 15.2% от
населението на 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване
относителният дял на висшистите се увеличава с 4.5 процентни пункта. Лицата,
завършили средно образование, към момента на преброяването са 3971 д. (табл.
7). Данните в таблицата показват, че половината (50.7%) от населението на община
Пирдоп на 7 и повече години е със средно образование, като за последните десет
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години увеличението е с 10 процентни пункта. С основно образование са 1790 д. –
22.9%. Начално образование имат 10.7% (834 д.) от жителите на общината, а 24
души (0.3%) никога не са посещавали училище и са неграмотни.

Начално

Непоказано

Дете (до 7 години вкл., което
още не посещава училище)

Основно

Неграмотни/Никога
посещавали училище

Средно

2001 г.
Брой
9352
1004
Относителен дял - %
100.0
10.7
2011 г.
Брой
7825
1191
Относителен дял - %
100.0
15.2

не

и
Висше (университетско
колежанско)

Население на 7 и повече
години

Таблица 7 Община Пирдоп – Структура на населението по образование (20012011 г.)

3805

2497

1335

88

597

26

40.7

26.7

14.3

0.9

6.4

0.3

3971

1790

834

24

15

50.7

22.9

10.7

0.3

0.2

Източник: НСИ, преброяване на населението

За периода между последните две преброявания на населението (2001-2011 г.)
делът на високообразованото население в община Пирдоп (със средно и висше
университетско и колежанско образование) нараства от 51.4% на 65.9% (спрямо
населението на 7 и повече години). Лицата с основно образование намаляват
съответно от 26.7% на 22.9%, а тези с начално образование – от 14.3% (2001 г.) на
10.7% (2011 г.). Неграмотното население също бележи тенденция на намаление. За
първи път при преброяването през 2011 г. е включена категорията „никога
непосещавали училище”.

2.1.3.4. Етническа структура
Етническата структура на населението, както и образователната се наблюдава при
преброяванията. Приложени са принципите и препоръките на ООН, свързани с
изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:


Доброволност на отговорите;
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Самоопределение;



Възможност за свободно записан отговор при самоопределение в групата
„други”.

За втори път при преброяванията у нас се прилага принципът на доброволен
отговор.
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за
етническо самоопределение, са 95% от населението на общината (средно за
страната 91% и за областта 93%).
От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност в община
Пирдоп, при преброяването на населението през 2011 г., от българската етническа
група се самоопределят 95.4% от населението на общината (91.4% за Софийска
област и 84.8% за страната). Българската етническа група обхваща 7330 д. от
лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение. Делът на
българската етническа група в сравнение с преброяването през 2001 г. се увеличава
с 1.4 пункта. От турската етническа група към 1.02.2011 г. са се самоопределили 65
д. Те представляват 0.8% от всички лица в общината. Относителният им дял
намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2001 година. Ромският етнос към
01.02.2011 г. наброява 254 души според самоопределянето на лицата
(съсредоточени главно в гр. Пирдоп), с относителен дял от 3.3% (7.4% за Софийска
област и 4.9% за страната). Неговият дял е с 1.1 процентни пункта по-малко от 2001
година. Към други етнически групи са се самоопределили 17 души, или 0.2%
(табл.8).
Таблица 8 Община Пирдоп – Население по етническа група (2001-2011 г.)
Брой
лица,
отговорили на Етническа група
доброволния
въпрос
за
етническа
българска турска
принадлежност
общо
2001 г.
Брой
9352
8789
Относителен дял - %
100.0
94.0
2011 г.
Брой
7684
7330
Относителен дял - %
100.0
95.4

Не се
самоопределят

Непоказано

ромска
друга
(циганска)

108

389

26

14

26

1.2

4.2

0.3

0.1

0.3

65

254

17

18

0.8

3.3

0.2

0.2

Източник: НСИ, преброяване на населението
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Установилите се демографски тенденции се отразяват върху броя на всички
етнически групи в общината, в резултат на което не настъпват съществени
изменения в етническата структура на населението в годините между последните
две преброявания.
По отношение на демографският признак за етническа принадлежност, в
структурата на населението на община Пирдоп доминиращ е българският етнос.

Изводи и тенденции в демографското развитие


Броят на населението на общината е с тенденция на намаление, но с по-нисък
интензитет през последните години. Демографското развитие на общината не
е по-различно от това на страната като цяло. Регистрираният по-висок темп на
намаление през 2011 г. се дължи на преброяването на населението на
01.02.2011 г., което отразява наличното население и коригира натрупаните
различия от текущата демографска статистика.



Очертаните тенденции в естественото движение на населението през
последните 7 години – запазване на нивата на раждаемост и на смъртност са
индикатор, че демографското развитие на общината не се изменя
съществено.



Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната
възрастова група (15-34 г.) (обща тенденция за страната и областта).



Нето-миграцията е отрицателна, което оказва влияние на възрастовия състав
на населението и пазара на труда.



Структурата на населението по пол е с пропорции, които са характерни за
страната (броят на жените е по-голям).



Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на
общината (характерна и за областта и страната).



Възпроизводството на трудоспособното население е по-благоприятно от
средното ниво за страната – 100 лица излизащи от трудоспособна възраст се
заместват от 73 д. (средно за страната 62 д., за областта 63 д.).



Нараства броят на лицата с висше и средно образование, а намалява този на
лицата с ниско образование за периода между последните две преброявания
(2001-2011 г.). Делът на населението с висше и средно образование през
2011 г. е 65.9% от населението на 7 и повече години.



В етническата структура на населението преобладава българският етнос (над
95% от отговорилите на доброволния въпрос за етническо самоопределение
са от българската етническа група). Не се очертават съществени изменения за
периода между последните две преброявания, различията са в резултат на
общото намаление на населението.

28

Общ устройствен план на Община Пирдоп
Структура на заетостта
2.2.1

Икономическа активност

Икономически активното население определя параметрите на работната сила.
Данните на НСИ показват, че общият брой на икономически активните лица в
общината във възрастовата група над 15 г. е 4017 д. или 55.7% от населението в
същата възрастова група, а на икономически неактивните лица – 3199 д. (44.3%). За
сравнение за страната стойностите на показателя са съответно 52.1%
(икономически активни лица от населението на 15 и повече години) и 47.9%
(икономически неактивни лица), а за Софийска област – 51.6 и 48.4%
В категорията на икономически активното население от значение е броят на
заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от
броя (съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
Териториалното разпределение на икономически активното население по
населени места е представено в таблица 9.
Таблица 9 Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2011 г.

Община Пирдоп
Град Пирдоп
с. Душанци

Население на 15 и Икономически
повече години
активни

Икономически
неактивни

брой
7216
6488
728

брой
3199
2778
421

брой
4017
3710
307

отн.дял - %
55.7
57.2
42.2

отн.дял - %
44.3
42.8
57.8

Източник: НСИ, преброяване на населението
Центърът на общината се характеризира с по-висок дял на икономически активното
население (57.2%), докато за с. Душанци този дял е 42.2%.

2.2.2

Заетост

Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В
община Пирдоп през 2011 г. в различните отрасли на икономиката са заети общо
3447 д.
Разпределението на заетите лица по икономически сектори в община Пирдоп към
2011 г. (за която година има официални статистически данни) е показано в таблица
10.
С най-висок дял са заетите в третичния сектор (услугите)10 (52.7% от общо заетите
лица в общината). На второ място по дял на заетите (45.3%) е индустрията
(вторичния сектор). В първичния сектор на икономиката делът на заетите лица е
2.0% (фиг.5).
10

Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост; преработваща промишленост, производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води,
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; строителство.
Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности
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Табл.10.Заети лица на 15-64 навършени години по икономически дейности–2011
Класове икономически дейности

Общо

Община Пирдоп

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
3447 1876 1571 3167 1716 1451 280
160
120

Селско, горско и рибно
стопанство
68
45
Добивна промишленост
455 357
Преработваща промишленост 692 488
Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни
горива
35
..
Доставяне
на
води;
канализационни
услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
73
55
Строителство
306 248
Търговия;
ремонт
на
автомобили и мотоциклети
439 152
Транспорт, складиране и пощи 246 193
Хотелиерство
и
ресторантьорство
151 28
Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
37
12
Финансови и застрахователни
дейности
63
6
Операции с недвижими имоти 9
..
Професионални дейности и
научни изследвания
50
17
Административни
и
спомагателни дейности
118 78
Държавно управление
248 88
Образование
211 20
Хуманно здравеопазване и
социална работа
138 20
Култура, спорт и развлечения
32
6
Други дейности
65
21
Дейности на домакинства като
работодатели;
недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление
..
..
Дейности на екстериториални
организации и служби
..
..
Непосочена
8
5
.. Данните са конфиденциални - Няма
населението и жилищния фонд, 2011 г

Град Пирдоп

Село Душанци

23
98
204

52
434
641

..
339
453

..
95
188

16
21
51

..
18
35

..
3
16

..

32

..

..

..

..

-

18
58

65
287

47
..

18
..

8
19

8
..

..

287
53

404
231

144
181

260
50

35
15

8
12

27
3

123

136

..

..

15

..

..

25

37

12

25

-

-

-

57
..

61
5

..
..

..
..

..
4

..

..
..

33

45

..

..

5

..

..

40
160
191

99
215
197

65
65
..

34
150
..

19
33
..

13
23
..

6
10
..

118
26
44

130
30
56

..
..
20

..
..
36

..
..
9

..
..
..

..
..
..

..

..

..

..

-

-

-

..
..
..
..
3
..
..
..
случай Източник: НСИ, Преброяване на
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Водещо място по отношение на заетите има отрасъл „промишленост” (добивна и
преработваща) (33.3% от общо заетите). На второ място по дял на заетите (12.7%) е
търговията. Висок е делът на заетите и в транспорта, строителството,
образованието. Най-нисък
нисък е делът на заетите в икономическите дейности,
свързани с операциите с недвижимо имущество и с културата, спорта и
развлеченията (под 1%).
В структурата на общо заетите лица в общината мъжете са по-голям
по голям дял – 54.4%.
По икономически сектори
сектори се наблюдават различия. Във вторичния сектор на
икономиката преобладават заетите мъже, а в услугите – заетите жени (независимо
от равенството и недескриминацията в трудовите отношения).

Фигура 5

В структурата на заетите лица по класове професии преобладават: „персонал, зает с
услуги за населението,, търговия и охрана” „квалифицирани работници и сродни на
тях занаятчии” „машинни оператори и монтажници” „специалисти” (табл.11).
(
От общо заетите лица 92% са в центъра на общината – град Пирдоп, което е
обусловено както от демографски фактори, така също
също и от социално-икономически.
социално
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Таблица 11 Заети лица на 15-64 навършени години по класове професии – 2011 г.
(брой)
Класове професии

Общо
Град Пирдоп
Село Душанци
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени

Община Пирдоп
3447 1876 1571 3167 1716 1451 280
Ръководители
283
180
103 272
174
98
11
Специалисти
461
118
343 435
112
323 26
Техници
и
приложни
специалисти
294
164
130 274
153
121 20
Помощен
административен персонал 278
44
234 258
36
222 20
Персонал, зает с услуги за
населeнието, търговия и
охрана
652
189
463 574
158
416 78
Квалифицирани работници
в селското, горското и
рибното стопанство
29
20
9
13
9
4
16
Квалифицирани работници
и сродни на тях занаятчии 546
493
53
512
461
51
..
Машинни оператори и
монтажници
488
430
58
452
397
55
36
Професии,
неизискващи
специална квалификация
360
201
159 325
182
143 35
Професии
във
въоръжените сили
26
23
3
23
20
3
3
Непосочена
30
14
16
29
14
15
..
.. Данните са конфиденциални
- Няма случай
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.

2.2.3

160
6
6

120
5
20

11

9

8

12

31

47

11

5

32

..

33

3

19

16

3
-

..

Безработица

По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната безработица към
2013 г. (8.80% средногодишно равнище на безработица), община Пирдоп е в поблагоприятна позиция от средното равнище за Софийска област (13.33%) и за
страната (11.31%) (табл.12, фиг.6). Средногодишният брой на регистрираните в
бюрото по труда безработни лица в общината през 2013 г. е 350 д. През 2014 г.
административната статистика на Агенцията по заетостта отчита неголямо
нарастване в средномесечния брой на безработните лица в общината за първото
полугодие на 357 д. (8.97% – равнище на безработицата за първото полугодие на
2014 г.).

32

Общ устройствен план на Община Пирдоп
Таблица № 12 Равнище на безработица – 2007-2014 г. (ср.год.)
Териториално
ниво

Иконом. Регистр.
активни безработни

Регистр.безработни
Регистр.безработни
Равнище на
с регистрация над
до 29 г. вкл.
безработица
1 г.

брой

брой

брой

%

брой

%

%

324
11061
286980

71
2767
57883

21.9
25.0
20.2

158
6411
165856

48.8
58.0
57.8

7.37
8.82
7.75

302
9319
233719

64
2126
41657

21.2
22.8
17.8

115
4582
115669

38.1
49.2
49.5

6.86
7.43
6.31

334
10907
280980

91
2524
59628

27.2
23.1
21.2

67
3012
82763

20.1
27.6
29.5

7.60
8.69
7.59

415
14023
350944

102
3140
63500

24.6
22.4
18.1

136
4504
110845

32.8
32.1
31.6

9.43
11.18
9.47

387
13545
332601

94
3261
63690

24.3
24.1
19.1

122
4608
118135

31.5
34.0
35.5

9.37
11.77
9.67

379
14816
364537

108
3739
74779

28.5
25.2
20.5

108
4982
118832

28.5
33.6
32.6

9.53
13.57
11.10

350
14556
371380

105
3790
74720

30.0
26.0
20.1

40
4579
121954

11.4
31.5
32.8

8.80
13.33
11.31

357
14994
384402

86
3345
79667

24.1
22.3
20.7

58
5418
134692

16.2
36.1
35.0

8.97
13.73
11.71

2007 г.
Общ. Пирдоп 4402
Обл. Софийска 125456
Р България
3704336
2008 г.
Общ. Пирдоп 4402
Обл. Софийска 125456
Р България
3704336
2009 г.
Общ. Пирдоп 4402
Обл. Софийска 125456
Р България
3704336
2010 г.
Общ. Пирдоп 4402
Обл. Софийска 125456
Р България
3704336
2011 г.
Общ. Пирдоп 4132
Обл. Софийска 115045
Р България
3438920
2012 г.
Общ. Пирдоп 3978
Обл. Софийска 109181
Р България
3438920
2013 г.
Общ. Пирдоп 3978
Обл. Софийска 109181
Р България
3282740
2014 г. (I полугодие)
Общ. Пирдоп 3978
Обл. Софийска 109181
Р България
3282740

Източник: Агенцията по Заетостта
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Фигура 6

В структурата на безработните лица към 2013 г. с по-висок
висок брой са лицата до 29 г.
(105 д.) и лицата с продължителност на безработица повече от една година (40 д.).

Изводи
зводи и тенденции на развитие на пазара на труда


Състоянието на пазара на труда е в пряка
пряка зависимост от социалносоциално
икономическото развитие на общината.



Заетите лица в общината са с най-голям
най голям дял в услугите. Водещо място във
вторичния сектор на икономиката заема промишлеността (1/3 от общо
заетите). В аграрния сектор заетите лица са само 2%.



Основните
сновните професионални характеристики на заетите лица са сходни с
отрасловата структура на икономиката.



Делът на мъжете е по-висок
по висок в сравнение с този на жените в общата структура
на заетостта, като по отделни отрасли се наблюдават специфични особености.
Мъжете са с по-висок
висок дял в индустрията, а жените – в сферата на услугите.



Регистрираната безработицата се характеризира с динамика, като в резултат
на икономическата криза след 2009 г. се очертава постепенно нарастване на
равнището на безработица (обща тенденция
тенденция за страната). Следва да се
отбележи, че равнището на безработица за общината (8.80% ср.год. през
2013 г.) е близко, но под средното за страната (11.31%) и областта (13.33%).

Обитаване
Анализът на жилищната система на община Пирдоп има за цел разкриване
на проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването
на реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО.
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2.1.1.

Количествени характеристики на жилищния фонд (възраст на
фонда)

Жилищният фонд в община Пирдоп към 31.12.2013 г. наброява 3 710 жилища,
разположени в 2 558сгради.
Жилищния фонд в общината е сравнително “стар”, като след 2001 г. са построени
83 от жилищата в общината, или 2.2 % от жилищния фонд. Фондът отпреди 1945 г.
(с възраст над 68 години), има дял от 9.5 %, като в отделни селища е: с. Душанци
12.4 % и гр. Пирдоп 9.1 %. Сравнително голям е делът и на построените жилища в
периода 1961-1980 г. – 44.8 %. Възпроизводството на жилищата след началото на
прехода е било два пъти по-малко в сравнение с предходния период.
Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след
2001 г. в град Пирдоп има 73 новопостроени жилища, а в с. Душанци 10 жилища.

Табл. 13. Жилища към 31.12.2013 г. по период на построяване (брой)
Периоди на построяване
Населени
места

Жилища
общо

Общо
3710
гр. Пирдоп 3267
с. Душанци 443

от
до
1946 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 началото
1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г.
на 2011 г.

353
298
55

913
763
150

921
839
82

817
725
92

500
454
46

123
115
8

68
61
7

15
12
3

Източник:НСИ

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е че гр. Пирдоп и с. Душанци
имат сравнително млад – със средна възраст на фонда около 40 г. съответно (41.8
%) и (35.2 %);

2.3.2. Жилища по начин на използване
Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 11.3 %
спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на
необитаваните жилища. В общината той варира от около 18.4 % (за гр. Пирдоп) до
над 34.1 % (за с. Душанци). В двете населени места необитаваните жилища са общо
20.3 %.
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Табл. 14. Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г. - брой
Населени места
ОБЩО
гр.ПИРДОП
с.ДУШАНЦИ

Жилища
общо

Обитавани
жилища

Необитавани
жилища

3691
3251
440

2943
2653
290

748
598
150

%
Необитавани
жилища
20,3
18,4
34,1

Източник:НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011

2.3.3. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност
През 2013 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища:


панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи);



стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) - масивномонолитни
сгради
(със
стоманобетонни
елементи,
ЕПК,
ППП
(пакетоповдигани плочи), скелетно – рамкови, скелетно безгредови,
специални и др.);



тухлени (с бетонна плоча) - сгради, чиито стени са тухлени и имат бетонни
плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони;



тухлени с гредоред без стоманобетон - сгради, чиито стени са тухлени и имат
бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони;



други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени
категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и
стоманобетонни плочи или гредоред), други (паянтови). Панелните жилища са
около 18.7 % (695 бр.), разположени почти изцяло в общинския център, като
обхващат 37 сгради с 694 жилища (21.2 %) в които живеят 1 370 лица, или 18.9 % от
населението на града. Стоманобетонните са с нисък дял – около 2.5 % и също са
разположени в гр. Пирдоп. Категорията «масивни» има дял от близо 76.4 % и са
разположени и двете населени места, от тях 32.5 % са тухлени с бетонна плоча и
43.9 % са тухлени с гредоред. Сравнително нисък е и делът на другите (паянтовите)
жилища – 2.3 %. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена
оценка, че жилищният фонд не е амортизиран.
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Табл. 15. Жилища към 31.12.2013 г. по материал на външните стени на сградата
(брой)
По конструкция
Населени
места

Общо
гр. Пирдоп
с. Душанци

Жилища
общо
Панели

Тухлени с
Тухлени с
Други
Стоманобетон бетонна
гредоред
плоча

3710
443
3267

94
0
94

695
1
694

1207
138
1069

1628
292
1336

86
12
74

Източник: НСИ

По отношение на етажността, 100 % от фонда в село Душанци е в нискоетажни
сгради. Средната и високата етажност са част от фонда само на гр. Пирдоп, където в
средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени 10.3 %, а във високоетажни
сгради (над 6 етажа) са разположени 15.0 % от жилищата в града.

Табл.16. Жилища на 31.12. 2013 г. по етажност на сградата, в която се намират
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ
ЖИЛИЩА
еднодвутричетири- петшестседем- осемОБЩО
етажни етажни етажни етажни етажни етажни етажни етажни

Общо

3710

1231

1415

236

217

121

232

210

48

гр.Пирдоп

3267

1080

1129

230

217

121

232

210

48

с.Душанци

443

151

286

6

0

0

0

0

0

Източник: НСИ

2.3.4. Благоустроеност на жилищата
Всички жилища в общината са електроснабдени. Но статистиката отчита 98.6 % от
жилища (3 641 бр.), свързани с обществена канализация. От тях, 3251 са в
гр.Пирдоп, или 99.1 %, и 419 в с. Душанци или 95.2 %.
Висока степен на изграденост има и във водоснабдителните системи в двете
селища. Водоснабдени са 98.9 % от жилищата, като в гр. Пирдоп са 99.1 % и с.
Душанци 97.5 %. Други 0.8 % имат достъп до питейна вода от външен водопровод,
а само 0.3 % са без водоснабдяване. В допълнение, над 50 % са загубите при
пренос на водата поради амортизирани мрежи. Детайлната картина на
водоснабдяването и канализацията по селища е представена в долните две
таблици:
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Табл. 17. Жилища по благоустроеност - канализация към 1.02.2011
Населени места
Общо
гр.ПИРДОП
с.ДУШАНЦИ

Канализация - брой
Жилища брой Канал
Яма Без
3641
21
29
3691
3251
3222
11
18
440
419
10
11

Относителен дял - %
Канал
Яма Без
98,6
0,6
0,8
99,1
0,3
0,6
95,2
2,3
2,5

Източник:НСИ, обработка на ЕРТА- Консулт – ЕООД
Табл. 18. Жилища по благоустроеност - водоснабденост към 1.02.20111 г.
Населени места
Общо
гр.ПИРДОП
с.ДУШАНЦИ

Водоснабдяване - брой
Жилища брой Вътре
Вън
Без
3651
29
11
3691
3251
3222
25
4
440
429
4
7

Относителен дял - %
Вътре
Вън Без
98,9
0,8
0,3
99,1
0,8
0,1
97,5
0,9
1,6

Източник:НСИ, обработка на ЕРТА-Консулт - ЕООД
Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със относително добри показатели
както във физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт
има положителни последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и
екология.
Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 83.7 % от
обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива (дърва 60.1 % и въглища 23.6
%). Други 14.8 % са на електричество. С газ и парно отоплението има само 4
жилища разположени в град Пирдоп. Прекомерното използване на твърди горива
за отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на
въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия.

Табл. 19. Обитавани жилища по вид на отоплението към 1.02.2011 г.
Населени
места
Общо
гр.ПИРДОП
с.ДУШАНЦИ

С
Жилищ С
електричес
а общо дърва тво
2943
1770 436
2653
1511 433
290
259
3

С
въглищ
а
696
670
26

%
дърва
60,1
57,0
89,3

%
електричест
во
14,8
16,3
1,0

%
въглищ
а
23,6
25,3
9,0

Източник: НСИ, обработка на ЕРТА-Консулт - ЕООД

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на
жилищата. Към 2011 г., само 359 жилища (9.7 %) са с топлоизолация, осигуряваща
нормативната топлопроводимост. Най –много са в град Пирдоп - 346 жилища (10.6
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%), докато в село Душанци са само 13. Значително повече са жилищата с
енергоспестяваща дограма – 1 276 (23.2 %) и те се обитават от 3 616 лица. Отново
най-много са в град Пирдоп 1187 жилища (36.5 %), обитавани от 3 324 лица.

Табл. 20. Енергиийна ефективност на жилищния фонд към 1.02.2011 г.
Населени места
ОБЩО
гр. ПИРДОП
с. ДУШАНЦИ

Жилища

С външна изолация С дограма

3691
3251
440

359
346
13

1276
1187
89

Източник:НСИ, обработка на ЕРТА-Консулт- ЕООД

2.3.5.Собственост
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата
е присъща и на община Пирдоп, и то в още по-изявен вид. Малко над 98.8 % са
частни жилища, от тях 0.2 % (7) са на юридически лица и 98.6 % (3 658) на
физически лица, при само 1.2 % обществени (на общината и на държавата). Това са
само 45 жилища. На фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост,
символичният обем на социални жилища е в противоречие с потребностите от
обществено подпомогнат подслон. Независимо от огромния брой необитавани
жилища (на които трудно да се разчита за социални нужди), общината следва да
планира изграждането на нови социални жилища за маргиналните си групи.

Табл. 21. Разпределението на жилищата по форма на собственост
Форма на собственост
Населени места

Жилища
общо

ОБЩО
гр. ПИРДОП
с. ДУШАНЦИ

3710
3267
443

Държавни
общински
45
44
1

или

Частни - на
Частни
на
юридическо
физическо лице
лице
7
3
4

3658
3220
438

Източник:НСИ
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2.3.6. Жилищна задоволеност
Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към
31.12.2013 г.) е 460 жилища/1000 д. Този макро-показател - “брой жилища/1000
обитатели” отразява количеството жилища без да дава информация за
качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване и реалното
потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - “брой
жилища/1000 обитатели”, община Пирдоп има по-високи показатели (460/1000)
от средно-европейските (420/1000). Но този показател има адекватна диагностична
стойност в условията на балансирани икономики и развити жилищни пазари. В
община Пирдоп, той се деформира сериозно от голямото количество необитавани
жилища (748 жилища), или 23.7 % от жилищния фонд. Затова и стойности на
макропоказателя близки до 420/1000 се отчита не като означаващ висок стандарт
на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат
предвид само обитаваните стандартни жилища, показателят “брой жилища/1000
обитатели” влиза в реалистичните си стойности – 367/1000 - по-ниски от средноевропейските.
Към 31.12.2013 г. в едно жилище живеят средно 2.2 лица, на едно жилище се
падат средно по 76.9 м2, а на обитател – 35.4 м2 полезна площ при обща полезна
площ за общината 285 194 м2. Основният показател за жилищна осигуреност на
населението жилищната площ/човек е 26.2 м2. От което е видно, че общината
има едни от добрите параметри на жилищна задоволеност, дължащ се на високият
процент необитавани жилища.

Табл. 22. Параметри на жилищата към 31.12. 2013 г. в община Пирдоп
Жилища – общ брой
Полезна площ – м2
Жилищна площ – м2
Полезна площ/човек - м2
Жилищна площ/човек - м2
Полезна площ/жилище - м2
Жилищна площ/жилище - м2
Брой жилища/1000 д.
Брой обитатели/жилище
Необитавани жилища - брой
Дял необитавани жилища - %

3 710
285 194
210 966
35,4
26,2
76,9
56,9
460
2,2
748
23.7

Източник: НСИ, обработка ЕРТА – Консулт - ЕООД
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Табл. 23. Параметри на жилищата към 31.12.2013 г. по населени места
Параметри
Населени места

Жилища
брой

ОБЩО
гр. ПИРДОП
с. ДУШАНЦИ

3710
3267
443

Полезна
Жилищна
площ на 1 площ на 1
жилище – жилище –
кв.м.
кв. м.
76,9
56,9
77,6
57,5
70,6
52,3

Полезна
Жилищна
Лица на
площ
на площ
на 1
човек- кв.м. човек- кв.м. жилище
35,4
35,0
39,2

26,2
25,9
29,0

2,2
2,2
1,8

Източник:НСИ, обработка на ЕРТА Консулт, ЕООД

Основните изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са:


В близките години община Пирдоп ще разчита основно на съществуващия
фонд;



Но ще се изграждат и нови жилища;



Ресурсът, привличан в жилищния сектор за изграждане на социални жилища,
е крайно недостатъчен, общината трябва да провежда и адекватна общинска
жилищна политика;

Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на община Пирдоп е важна социална
дейност, към чието развитие и нормално функциониране имат ангажименти както
държавата, така и местната общинска власт.
Здравеопазването в община Пирдоп е осигурено от добре развита мрежа от
заведения за болнична и извънболнична помощ.
Общинската здравна мрежа разполага с едно болнично заведение Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ ,ул. “Георги Бенковски” №
24 в кв. 52. Тя е търговско дружество с ограничена отговорност, със 100 % общинско
имущество, и представлява едно модерно за област София и страната лечебно
заведение.
Сградният фонд на болницата представлява монолитна блокова система в която са
разположени всички функционални звена. Общата площ на болницата е 3500 кв.м.,
от които застроена площ 882 кв.м., а разгъната застроена площ 2283 кв.м.,
болнични легла 83.
Сградата е съоръжена с необходимите инсталационни системи и отговаря на
изискванията на ХЕИ, противопожарна охрана, както и на изискванията за охрана и
условия на труд. Създадена е болнична информационна система. Болницата
разполага със съвременно медицинско и техническо оборудване, което позволява
и прилагането на по-високи технологично-лечебни дейности. Болницата е с над
общинско значение и обслужва населението на общините: Пирдоп, Златица, Антон,
Пирдоп, Копривщица, Чавдар и Челопеч.
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Извънболничната медицинска помощ се осигурява от Медицински център, ул. “Цар
Освободител”, който извършва диагностика и профилактика на всички медицински
специалности.
Община Пирдоп се обслужва от 43 лекари, един лекар по дентална медицина и
двама специалисти за здравни грижи.
Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска
помощ – филиал Пирдоп към ЦСМП – Софийска област. Във филиала са
структурирани 3 броя екипи: 1 лекарски, 1 долекарски екип и 1 стационарен екип.
Тя обслужва територията от 859 кв.м. на 7 общини с 21 населени места.
Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията на с.
Душанци функционира една детска ясла, в която са обхванати 17 деца.
Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в
отдалечените села.

Социални услуги
Социални услуги на територията на община Пирдоп се предоставят от:


Център за социални услуги в гр. Пирдоп;



Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Пирдоп, функциониращ от 2007 г.
Работи като Общинска социална структура. Успоредно с него се предоставя и
социалната услуга „домашен патронаж".;



Заведение за социални услуги за лица със сетивни увреждания. Намира се в
град Пирдоп, УПИ І – „за дом за слепи жени” в кв.110. Капацитетът му е от 33
души;



Клуб на пенсионера, находящ се в УПИ ІІ, кв.86, гр.Пирдоп.;



Клуба на пенсионера в с. Душанци, в УПИ V, кв.32.

В Областната стратегия на Софийска област, за развитие на социалните услуги 20112015 г. е предвидена дейност ,,Разкриване на Дневен център за деца с увреждания
/капацитет 30 места/, насочен към децата с увреждания от общините Пирдоп,
Златица, Антон, Копривщица, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”. Той ще бъде ситуиран в
сградата на ДМСГД - Златица. Предвижда се центърът да осигурява дневни,
полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и
емоционално нарушено здраве.

Образование
Образователната структура и мрежа в община Пирдоп е съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните,
държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.
Предучилищното образование в общината се осъществява в 3 детски заведения
разположени в град Пирдоп:
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Обединено детско заведение (ОДЗ) “Пека и Карло Чоконяни”, УПИ I- “За ОДЗ”,
кв. 29, през учебната 2013/2014 г. в детското заведение са обхванати 143
деца;



ДГ “Н. Генчева”, филиал на ОДЗ, УПИ I- “За детски дом”, кв. 50, през учебната
2013/2014 г. в детската градина са обхванати 143 деца;



ДГ “Снежанка”, филиал на ОДЗ, УПИ I- “За детски дом”, кв. 91, през учебната
2013/2014 г. в детската градина са обхванати 93 деца.

Детските заведения в община Пирдоп отговарят на нуждите на населението.
Сградите са ремонтирани и с обновена материално-техническа база, което е фактор
за подобряване на услугите.
Училищната мрежа включва 4 училища (2 общински училища и 2професионални
гимназии).
През учебната 2013/2014 г. общообразователните училища, които се финансират
като държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 2, като и двете
са в гр. Пирдоп:


Средно общообразователна училище (СОУ) “Сава Савов”, УПИ I- “За СПТУ”, кв.
71, през учебната 2013/2014 г. в училището се учат 448 ученика;



Начално училище (НУ) “Тодор Влайков” УПИ I- “За основно училище”, кв. 44,
през учебната 2013/2014 г. в училището се учат 292 ученика.

Професионалното образование е представено от 2 професионални гимназии в
град Пирдоп:


Професионална гимназия по механоелектротехника, УПИ ХI- “За СПТУ”, кв.
154, през учебната 2013/2014 г. в училището се обучават 293 ученика,
обхваща следните специалности: Икономическа информатика; Икономическо
информационно осигуряване; Компютърна техника и технологии;
Автоматизация на непрекъснатите производства; Автоматизирани системи;
Електрообзавеждане на производството; Монтьор на машини, апарати, уреди
и съоръжения;



Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола
Димов”, УПИ ХХ- “За млекарство”, кв. 117, през учебната 2013/2014 г. в
училището се обучават 243 ученика, обхваща следните специалности: Офис
мениджър; Оперативен счетоводител; Кетъринг;Селски туризъм; Хлебарсладкар; Готвач; Техник-технолог в млечната промишленост.

Образователната инфраструктура в община Пирдоп е на задоволитено ниво.
Цялостното състояние на материално-техническата база е добро. През последните
години са извършени ремонти в почти всички сгради свързани с образователната
сфера.
Предвид демографския потенциал на територията и особеностите на възрастовата
структура на населението, изградените обекти за предучилищна и училищна
подготовка се определят като достатъчни за нуждите на местните жители и в
периода до 2035-2040 г. не се налага определяне на терени за нуждите на
образованието.
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Икономическа база
2.7.1. Селско стопанство
Потенциалите на земеделските земи на община Пирдоп са предпоставка за
поставяне на приоритети в нейното развитие. Един от тях е свързан с формирането
на модерен аграрен сектор.
Селскостопанският сектор е слабо представен, поради ограничени физически,
технически и финансови възможности на частните стопани за стопанисване на
земеделските земи и липса на стимули за инвестиране в селското стопанство.
Допълнителни важни фактори за негативните тенденции в развитието на отрасъла
са и недостатъчни субсидии от държавата, нелоялна конкуренция, липса на техника
и складова база.
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 1520 м.н.р., в голямата си част представляват
високопланински пасища, но също са и непригодни за селско стопанство площи скали, сипеи и др.
Научното обслужване на аграрния сектор е незадоволително. Производството е
неефективно, нарушена е връзката между наука, производство и пазар. Ниско е
нивото на организираност на производителите, липсват действени организационни
структури на местно ниво.
В сравнение с други райони на страната малка част от обработваемата земя на
общината не се обработва.
Както навсякъде в страната, раздробената собственост е бариера за ефективно
земеделие и развитие на поземлени пазари. Основни причини са раздробяването
на земеползването, трудната достъпност поради стръмните терени и липсата на
пътища, както и застаряването на населението.
Земеделската територия11 заема общо 5071.67 ха дка, или 33.2% от територията на
община Пирдоп. Тя е представена от обработваеми земи - ниви, обработваеми
земи - трайни насаждения, обработваема земя – разсадник, обработваеми земи ливади, мери и пасища, и други необработваеми земеделски земи.
Мерите и пасищата (ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството)
заемат най-голям процент от земеделската територия – 49,3%. Те са следвани от
обработваемите земи с 47,1%, в т.ч. ниви – 32,3%, трайни насаждения 0,1%, и
ливади (14,7%). Други необработваеми земи заемат 3,6 % от земеделската
територия.
11

Информацията за видовете територии и включените в тях земи по начин на трайно ползване са по
данни от Картите на възстановената собственост (КВС) на землищата на съставните населени места
в общината.
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Табл. 24. Земеделска територия в община Пирдоп
Земеделска територия

Площ (ха)

%

Обработваеми земи - ниви

1564.44

32,3

Обработваеми земи - трайни насаждения

1.42

0.1

Обработваеми земи - ливади

729.98

14.7

Мери и пасища

2420.80
355,0

49,3

Други необработваеми земеделски земи
Общо :

5071.67

100,0

2.1.1.1.

3.6

Растениевъдство

В община Пирдоп растениевъдство се свързва с отглеждане основно на фуражни
култури за задоволяване нуждите на селскостопанските животни. Приоритет имат
грубите фуражи.
Естествените ливади заемат около 40% от обработваемата земя. Съотношението на
тревни площи към ниви, до голяма степен определят екстензивния характер на
земеделието и специализацията в животновъдството (говедовъдство, овцевъдство
и козевъдство), базирани на производството на сено от естествените ливади и
ползване на значителния размер мери и пасища. Слабо е застъпено отглеждането
на животни за угояване.
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. Характеризират се със средно до силно
кисела реакция и ниско естествено плодородие. Подходящи са за поневзискателни култури, като картофи, овес, ръж и естествена тревна растителност.
Алувиалните и делувиалните почви имат ограничено разпространение в речните
долини и отчасти на притоците им. Имат лек механичен състав - песъчлив до
средно песъчливо-глинест. Имат алкална реакция, рохкави са, леко се обработват
след валежи и поливане. Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни
култури. Планинско-ливадните почви са разпространени над горския пояс - по
билните части 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.
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Преструктурирането на отрасъла в последните години - възстановяването на
собствеността върху земеделските 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 биологичноземеделие
без да се предприемат широкомащабни дейности свързани с очистка на голяма
част от земеделските земи.

2.7.1.2. Животновъдство
Площта на съотношението на тревни площи към ниви определят екстензивния
характер на земеделието и специализацията в животновъдството (говедовъдство,
овцевъдство и козевъдство), основаващи се на производството на сено от
естествените ливади и ползването на значителен размер мери и пасища.
При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, съществуват
условия за производство на продукти предимно от животновъдството, като козе,
овче, биволско и краве мляко и производните им, пчелен мед, както и
производство на билки и плодове
При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие
на селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за
неговите потенциали и насоки за перспективно развитие:


С най-добри условия за развитие на интензивно селско стопанство са
югоизточните части от територията, където релефните и почвените условия,
както и сравнително големият размер на нивите благоприятстват такова
развитие;



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;



Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са
раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните
терени и липсата на пътища, както и застаряването на населението,



Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да доведат до
създаване на по-едри съвременни стопанства. Това може да се осъществи
чрез стимули за агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които
да имат интерес, поемайки рисковете, да наемат, купуват или организират
използването на по-нископродуктивни земи.



При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии,
съществуват 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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2.7.2. Горско стопанство
Горските ресурси в община Пирдоп се управляват в съответсвие с действащият
лесоустройствен план на Държавно горско стопанство “Пирдоп”. Територията на
държавното горско стопанство се намира в Софийска област, общини Пирдоп,
Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и обхваща горите в
землищата на следните населени места: с. Буново, с. Пирдоп, с. Смолско, с.
Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище,
гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр.Копривщица и с. Душанци.
Общата площ на горите в Държавно горско стопанство „Пирдоп” е 39987,7 ха.
От естествено разпространените дървесни видове, най-широко участие имат бял
бор, черен бор, бук, дъб, цер и др. Тези дървесни видове образуват както чисти,
така и смесени насаждения. От храстите най-често се срещат глог, люляк, драка,
дрян, леска, шипка, къпина и други.
Тревната покривка е сравнително бедна, представена предимно от житни треви,
детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, лепка и др. От билките най-често се
срещат белият равнец, жълтият кантарион, риганът, боровинки и др.
Подробна информация и анализ на горските територии се съдържа в
лесоустройствените планове.
Табл. 26 . Разпределение на горския фонд на територията на община Пирдоп по
землища

№
1.
2.

Населено място
(землище)
с. Душанци
гр. Пирдоп

Обща площ
(ха)
4274,06
4803,06

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА:

9077,12

Табл. 27. Разпределение на горския фонд на територията на община Пирдоп по
видове собственост
Населено място Държавна Частна
Общинска На други Обща
№ (землище)
(ха)
(ха)
(ха)
юридиплощ
чески
(ха)
лица
(ха)
1.
2.

с. Душанци
4272,7
гр. Пирдоп
147,7
ВСИЧКО
ЗА 4376,4
ОБЩИНАТА:

0,3
77,5
77,8

1,7
4576
4534,4

0,0
1,8
1,8

4274,06
4803,06
9077,12
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2.7.3. Промишленост
Промишлеността на територията на общината е представена от 12 предприятия, от
тях:


1 за металургия;



2 за металообработване;



4 от хранително-вкусовата промишленост и



5 за търговия и цветни метали.

Фирма “Аурубис България“ е от водещите фирми в община. Тя представлява
медодобивен завод на германската компания „Аурубис“ в Пирдоп, България,
произвеждащ мед (черна и рафинирана) и сярна киселина. Заводът е разположен
между градовете Пирдоп и Златица, на около 80 km източно от София. В завода
работят около 800 човека, от град Пирдоп и съседните селища.
Медодобивният завод е изграден в близост до гр. Пирдоп в периода 1955–1958 г.,
като по това време се състои от следните производствени единици: металургично
производство, рафинерия, производство на сярна киселина и цех за производство
на благородни и редки метали. На 21 ноември 1958 г. е отлято първото количество
анодна мед, а на 6 декември същата година е официалното откриване на завода.
През месец септември 1997 г., международната компания Юнион Миниер с
централа в Брюксел, Белгия подписва приватизационен договор с българското
правителство и така придобива завода. През месец април 2005 г. медното
производство на групата Юмикор се обособява в самостоятелна компания –
Кумерио, и акциите и са регистрирани на фондовата борса в Брюксел.
През април 2008 г. групата Кумерио е придобита от Норддойче Афинери (NA) след
одобрение на Европейската комисия в началото на годината. Новата компания се
превръща в най-големия производител на мед в Европа, както и най-големият
световен лидер в преработката на мед. . Основна част от инвестициите в „Аурубис
България“ АД е свързана с пълно технологично обновление на производствата и
мащабна програма за екологичен контрол.
Друго голямо предприятие е РМО – “Металургоремонт” АД, гр. Пиродп, ул.
“Сергей Румянцев” № 27. Предмет на дейност: ремонт, поддръжка, реконструкция
и модернизация на механооборудване, хидравлични системи, подемнотранспортни машини и съоръжения, производство на сапани и възстановяване на
резервни части, машини, съоръжения и производство на метални конструкции
Промишлената зона на град Пирдоп е разположена на северо-изток, 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 с черни и цветни метали.
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2.7.4. Търговия и услуги
Добре развита е и мрежата от обекти на общественото обслужване свързани с
различни видове стоки и услуги. По данни на общинска администрация общият
брой магазини с такива дейности е 196, от тях: 47 за хранителни стоки; 66 за
промишлени; 83 за услуги.

2.7.5. Строителство
На територията на община Пирдоп, съществуват 6 фирми, които са представители
на строителството. Те са с широк спектър на дейности - за строителство на различни
видове сгради - жилищни, обществени, промишлени, за строително - ремонтни
услуги, за проектантска дейност.


„Щърков ЕООД“ е специализирана
проектантската дейност.



„Мак Строй ЕООД“ предлага предимно строително ремонтни услуги.



„Строийнженеринг ООД“ е с традиции в строителството и производството на
бетони, варови, циментови разтвори и водо-циментов разтвор. Занимава се
със строителство на водопроводи, канализация, тротоарни и пътни настилки,
бордюри, производство на циментови и варови разтвори.



„Пирдоп Инвест ЕООД“ се занимава със строителство на жилищни и
обществени сгради. Извършва строителство на стоманенобетонни и метални
конструкции, реконструкции и ремонтни работи, вътрешни и външни ВиК
инсталации от полиетилен и полипропилен, сухо строителство на стени и
подове, окачени тавани, топлоизолации и декоративно осветление. В
предмет на дейност на дружеството влизат още вертикална планировка и
благоустрояване на терени, пътища, озеленяване на площи и други.



„Лапис- П.Ахмаков ЕТ“ е фирма, която се занимава с жилищно строителство.



„Индустрой ООД“ се занимава със строително-довършителна работа. Също
така с цялостно изграждане на жилищни и производствени сгради, топло и
хидро-изолации и други.

в

жилищното

строителство

и

Културно историческо наследство
2.8.1. Историческа справка
В Златишко-Пирдопското поле са установени раннонеолитни и по-късни поселения,
което показва, че районът е обитаван активно и продължително през
праисторическата и следващите епохи, тъй като предлага благодатни условия на
живот.
Следи от праисторически селища са локализирани непосредствено на изток от
съвременния град, което показва една устойчивост на поселението.
Тракийските племена, които се заселили по тези земи се наричали великолайлети
и по-късно били приобщени към бесите. Следи от тяхната култура са множеството
надгробни могили и няколко крепости в региона.
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След 43г. територията става част от римската провинция „Тракия”.
Над с.Душанци все още са запазени следи от стария важен римски път, свързващ
Сердика с Филипопол и Августа Траяна.
Прекрасен свидетел за живота през Античността е базиликата, построена в края на
V-ти век в м.Еленско, където е имало по-древно тракийско светилище.
Към края на VI-ти и началото на VII-ми век на територията на разглежданата
община се населват от славяните.
Вероятно околностите на Пирдоп са включени в пределите на Първото българско
царство при превземането на Сердика от Хан Крум около 809г.
Множество археологически паметници и калета от XI-XIV век в региона говорят за
развит поселищен живот и по време на Средновековието.
Допуска се, че по време на Византийското владичество през пътя, който през
средновековната епоха е вървял от Пловдив, към с.Поибрене през с.Петрич към
землището на с.Чавдар и през Златишкия проход, е минал с войските си
византийският император Исак I Комнин.
През този път минава и император Исак II Ангел през пролетта на 1187г., когато
тръгва да обсажда голямата крепост Ловеч.
При управлението на цар Калоян районът трайно се вписва към пределите на
Търновското царство, към което остава до падането на България под Турско
робство. Българските владетели изграждат в тази част на земите си мощна
укрепителна система, базираща се на поредица от крепости, които били
разположени на околните върхове в Стара планина и Средна гора.
Първото писмено сведение за Пирдоп е от 1430г., като селището фигурира под
името Протопопинци. „Пирдоп” като топоним е записан за първи път в поменик на
Гложенския манастир през 1727г.
Земите в поречието на р.Тополница през XIII и XIVв. постепенно се присъединяват
към голямото имение на болярина Смилец. Територията е била важна за
българската държава, тъй като тогава е била гранична с Византия, през нея са
минавали стратегически съобщителни връзки и е имала стопанско значение.
Смилец е избран за български цар и тукашните земи остават под владение на брат
му деспот Войсил, а след това на третия брат – Севастократор Радослав. След
възцаряването си Теодор Светослав успява да наложи властта си и над земите на
своя предшественик Смилец, а след него властва Елтимир, който през 1306г.
отцепва региона от българското царство и минава на византийска страна. През
1308г. земите отново са присъединени към границите на българското царство.
Когато управлението се поема от Войсил, той признава върховенството на
византийския император Андроник III и получава титлата „Деспот на България”.
Така върху някогашната голяма територия, в която влиза и територията на Златица,
се изгражда едно от първите самостоятелни български княжества с главен град
Копсис, обхващащо територията от двете страни на Средна гора от Софийското
поле до Тулово и Сливен. По-късно Михаил Шишман отново присъединява тези
земи към българското царство и те остават подвластни и на следващите търновски
владетели – Иван Александър и Иван Шишман.
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Районът попада под властта на османските следжукски турци приблизително по
едно и също време със София (1382/1385г.). Настъпват големи демографски
промени – изчезват български села и се появяват нови с преобладаващо
мюсюлманско население.
В ранната османска епоха селището е най-голямото в региона, като в него е имало
население със специални задължения – войнуци.
По време на Дългия поход на полско-унгарския крал Владислав III Ягело и Янош
Хунияди ( 1443-1444г.) в целия регион – от с.Петрич до с.Антон се разполагат
водените от тях кръстоносни войски. Цялата област става поле на битки, като
първото сражение се е провело в долината при Златица.
През 1618г. в Пирдоп е имало действаща църква, съдено по написаното, че
местният свещеник е дал лични средства, за да се закупи богослужебната книга.
През 1698г. дарители събират пари и купуват Протопопинския дамаскин от
Етрополската школа. Друг известен книжовен паметник от града е Пирдопският
апостол от XIII век. Последният български дамаскинар – Тодор Пирдопски, е създал
над 30 преписа, 3 от които на Паисиевата история.
По време на Възраждането в Пирдоп са развити килимарството, гайтанжийство (
имало е над 700 чарка), абаджийство, сапунджийство и златарство, отглеждали са
се много овце и е била развита търговията и извън пределите на България.
В Пирдоп е регистрирано едно от първите акционерни дружества в България.
Училище в Пирдоп е имало също от XVII век, като през 1820г. то става общинско,
през 1840г. е открито взаимното училище, през 1859г. – класно, 4 години по-късно
и девическо. През 1871г. е сформирано читалище „Съгласие”.
През 1870 Васил Левски формира революционен комитет в Пирдоп, който 6 години
по-късно е възобновен от Тодор Каблешков. В опълчението участват 37 души, има и
1 Ботев четник.
Известен пирдопчанин е книжовникът Златан Кинов, който става Сливенски
митрополит под името Серафим и основава първото дружество на Червения кръст
в България.
Учител, книжовник, търговец и по-късно депутат е Лука Павлов – човекът който
пръв отпечатва на литография образите Свет Свети Кирил и Методий. Неговата
къща е адаптирана като регионален исторически музей.
Никола Пушкаров е друга известна пирдопска личност. Участвал е в Илинденскопреображенското въстание, учителства в Скопие и основава почвоведската наука в
България. Родната му къща също е адаптирана като музей.
Основател на радикал-демократическата партия и писател е Тодор Влайков, чийто
паметник е издигнат в центъра на града.
След Освобождението занаятчийство в Пирдоп запада, развива се основно
земеделието и скотовъдството.
Става административен център след митинг срещу режима на Стамболов в Златица.
В последните десетилетия Пирдоп е център на медодобивното производство в
България.
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2.8.2. Типология на недвижимите културни ценности
По списъка на НИНКН недвижимите културни ценности на територията на
общината са:
гр. Пирдоп
1. Средновековна крепост, м. "Голямото градище", 6-7 км югозападно
2. Еленската черква при Пирдоп Базилика-Еленската базилика, 3 км източно
3. Възпоменателен паметник, м. "Горна мурта"
4. Възпоменателен паметник, ц-вата "Успение Богородично"
5. Възпоменателен паметник, двора на училището
6. Къщата на Хаджи Иван Джуров
7. Къщата на Хаджи Иван и Хаджи Богдан Димитрови
8. Соколовата къща
9. Историческа м."Картаал кая", в Стара планина, източно от връх Паскал извън община Пирдоп
10. Историческо място "Гроба", 12 км северно в Стара планина - извън община
Пирдоп
11. Историческа м. "Попов гроб", 16 км източно в Стара планина - извън община
Пирдоп
12. Историческа м. "Въртопа", 18 км източно в Стара планина - извън община
Пирдоп
13. Лобно място на Хаджи Иван Джуров, м. "Мухча", "Пульов кладенец", в
Средна гора, 10 км южно
14. Историческа местност "Емерлиците", 10 км югоизточно
15. Историческа местност "Хайдушка поляна", 10 км югоизточно
16. Историческа местност "Барух ханата", 9 км южно в Средна гора
17. Историческо място, 2 км южно
18. Историческо място, местност "Бялата чешма", 3 км северно - свален
19. Къща на Никола Досков
20. Църква "Св. Богородица"
21. Теодосиевата къща
22. Хаджи Богдановата/Хаджи Димитровата къща
23. Луканова къща
24. Родна къща на Никола Пушкаров
25. Праисторическо селище, м. "Бучун" и "Чешко поле"
26. Праисторическо селище, при могилата "Тартарица", 2 км източно
27. Праисторическо селище - източния край на Пирдоп, керемидарницата на
Ненчо Стрелков
28. Праисторическо селище м. "Тяовене", м/у Пирдоп и "Бакъджика"
29. Праисторическо селище, м. "Камджа", при ж.п. линията северно
30. Култови съоръжения, при керемидарницата на Ненчо Стрелков
31. Антично селище, западно от "Еленската базилика", 4 км североизточно
32. Могилен некропол, 3,5 км северозападно, 0,5 км от пътя за Карлово
33. Могилен некропол, югозападно от "Еленската базилика" и 4 км
североизточно
34. Надгробна могила, черквището "Св. Тодор", 4 км североизточно
35. Надгробна могила, 3,5 км североизточно, западно от "Еленската базилика"
36. Надгробна могила, 3,5 км североизточно, при "Св. Тодор"
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Надгробна могила, 3 км североизточно, при "Св. Тодор"
Надгробна могила , "Тартарица", 2 км източно
Надгробна могила, "Дервишка могила", 2,5 км източно
Надгробна могила, в м. "Чешко поле" и "Тартарица", 2 км източно
Надгробна могила, "Баира", 3 км югоизточно
Надгробна могила, "Св. Петка", 1 км южно
Надгробна могила,0,5 к. западно от Пирдоп, "Рошава Драгана"
Могилен некропол, Пирдоп и Златица, билото на рида, 2-2,5 км южно
"Голямата могила", Пирдоп, Медодобивния завод
Средновековен манастир, Пирдоп, манастир "Св. Тодор" 3,5 км
североизточно
47. Византийска крепост, над "Еленската базилика", при параклиса "Св. Спас" 7
км североизточно от Пирдоп
48. Средновековна крепост, "Голямото кале", 4-5 км югозападно от града, на
десния бряг на р. Тополница - извън община Пирдоп
49. Средновековна крепост,"Малкото кале", ляв бряг на р. Тополница
с. Душанци
1. Тракийско светилище и крепост, 500 м западно
2. "Драгулов път" /"Драгулов калдъръм"/
3. Каменен мост на р. Куфарита
4. Антично селище, в двора на АПК, м."Селище"
5. Могилен некропол, м. "Спасови могили", над р. Дебелска, 0,5 км северно
6. Могилен некропол, м. "Спасови могили", 1,5 км северно над р. Дебелска
7. Могилен некропол, м. "Долбаш", 1,5-2 км северно, над р.Дебелска
8. Могилен некропол, м. "Ташлъ тепе", 12 км северно, до ж.п. линията
9. Могилен некропол, м. "Ташлъ тепе"
10. Могилен некропол, м. "Ташлъ тепе", 13 км северно
11. Надгробна могила, м. "Ташлъ тепе", 12 км северно
12. Могилен некропол, м."Ташлъ тепе", 12 км северно
13. Могилен некропол, м."Ташлъ тепе", 12 км , над язовир Тополница
14. Две надгробни могили, м. "Дутина", 2 км югозападно
15. Надгробна могила, над р. Куфарита, до селото, 0,3 км. източно, до
"Драгуловия път"
16. Средновековна крепост, при оброк "Св. Георги", 1,5 км източно
17. Средновековна църква
18. Средновековна църква "Св. Никола", до пътя за хижа "Артьовица", левия бряг
на р. Тополница, 1 км южно
19. Средновековна църква "Св. Троица", в селото
20. Средновековно селище, м. "Селище", между църквите "Св. Никола и "Св.
Троица", левия бряг на р. Тополница
Само една недвижима културна ценност около с.Душанци е обявена – тракийско
светилище, и няколко около и в Пирдоп, останалите обекти са декларирани, като
някои от обектите в АКБ липсват в списъците на НИНКН и обратно.
Интересно е да се отбележи, че в непосредствена близост до сегашните населени
места Пирдоп и Душанци са съществували селища още от древността – при Пирдоп
от неолита, с открити артефакти и от античността и средновековието, при Душанци
– от античността.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Могилите са групирани в некрополи, като някои от тях са разположени по
върховете в Средна гора.
С Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили
и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата по
реда на чл. 4, ал. 1 от ЗПКМ (отм.), и съгласно §10, ал. 1 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за културното наследство /ЗКН/ притежават
статут на НКЦ с категория „национално значение”.
Обектът „Еленска базилика”, община Пирдоп, Софийска обл., притежава статут на
недвижима културна ценност с категория „национално значение”, съгласно §10, ал.
1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство
/ЗКН/ /ДВ бр. 19 от 2009 г./. Статутът на недвижимата културна ценност е придобит
в годините, както следва:
•
„Еленската черква при Пирдоп”, община Пирдоп, Софийска обл. е обявена в
ДВ бр. 69 от 1927 г. като народна старина;
•
„Базилика - Еленската базилика”, общ. Пирдоп, Софийска обл., 3 км източно
е обявена в ДВ бр. 35 от 1966 г. като архитектурно-строителен паметник на
културата от Античността и Средновековието с категория „национално значение”;
•
С протокол от заседанието на междуведомствена комисия от 13.06.1989 г. в
изпълнение на Заповед № РД 13-708/07.06.1989 г. на зам. председателя на
Комитета за култура са определени режими /териториален обхват, граници и
предписания за опазването/ на недвижимата куктурна ценност от „национално
значение” - „Еленска базилика”, община Пирдоп, Софийска област /писмо
№3235/29.06.1989 г. на НИПК/.
Граници на обекта:
на север
- 100 м от външното лице на северния укрепителен зид на базиликата
с посока изток-запад;
на изток
- по река „Еленска”;
на юг - между река „Еленска” и черния път през съществуващия резервоар в
посока изток-запад;
на запад
- по съществуващия черен път за водохващането на град Пирдоп.
Границата обхваща територия от площ приблизително 50 дка.
За
НКЦ
„Еленска базилика”
с протокол от заседанието на
междуведомствена комисия от 13.06.1989 г. в изпълнение на Заповед № РД 19708/07.06.1989 г. на зам. председателя на Комитета за култура се дефинирани
режими за опазване.
Еленската базилика е разположена в местност, в която в античността е
имало тракийско светилище. Според преданието там по едно и също време в
годината слизал елен, който бил принасян в жертва, оттам идва и топонимът.
Около руините на манастира има следи от голямо антично селище – вероятно
древнотракийски град Бурдапа, споменат от византийския хронист Прокопий.
Базиликата е изградена в края на V век, като е преустроена по времето на
император Юстиниан. До края на VII век около нея е изградена крепостна стена.
Църквата остава в източната част на укрепеният неголям двор, чиито крепостни
стени са имали и четири кули. Манастирът е бил разрушен два века след
съграждането си и отново възстановен през Средновековието, когато става важен
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книжовен център. Бил е действащ до около 1700 г., когато при поход на османски
войски в района, по заповед на предводителя им Яхия паша, е била опустошена:
обстрелвана с топове и опожарена. Днес на места останките от нея стигат до над 8
метра височина.
Първите проучвания са от местни учители в края на XIX век. , а първите
специализирани археологически разкопки са извършени през 1913 г. от проф.
Петър Мутафчиев, който обобщава резултатите в студията си „Еленската базилика
край Пирдоп“. Обектът се нуждае от консервация, реставрация и адекватно
експониране.
Мост над река Куфарита е един от малкото запазени, макар и в руинно
състояние, мостове от римско време. Интересен е пътят от тази епоха, който
минава над село Душанци и чиято настилка камена основа и настилка все още
може да бъде видяна.
Югозападно от града се намират Пирдопските калета – Голямото и Малкото.
Голямото е разположено на продълговат връх, който е бил заобиколен от
юг, изток и запад от стръмни склонове към р. Тополница. Крепостните стени са
следвали хоризонтала по билото и на места са били запазени до височина от 10м.
От северната стена, където е бил входът, е имало многостенна кула, имало е и
кръгла и правоъгълна кула. Градежът е от ломен камък на бял хоросан. От южната
страна крепостта е имала по-малък вход, който вероятно е осъществявал връзката с
Малкото кале, разположено на отсрещния по-висок връх. То също е било
изградено от ломени камъни със спойка от бял хоросан, но запазените руини са пониски.
Тъй като не са направени подробни археологически проучвания не може да
се каже от кога са построени калетата, но последните укрепителни дейности по тях
датират от късното средновековие. Те най-вероятно са били предназначени за
защита на местното население. Според проф. Петър Мутафчиев тези калета са
продължили да съществуват и след падането на България под турско робство.
Лукановата къща е изградена през 1870-1872г. и е принадлежала на
възрожденския книжовник и деятел Лука Павлов. Нейната реставрация започва 100
години по-късно, а през 1984г. е адаптирана като музей, в който е поместена
експозиция за историята на гр. Пирдоп и околността от Античността до днес.
Къщата-музей „Никола Пушкаров” е родната къща на първият български
почво-изследовател и войвода в Илинденско-Преображенското въстание. В нея е
поместена експозиция за живота и делото на бележития пирдопчанин.
Църквата „Свето Успение Богородично е построена през 1819г., като голяма
ценност представлява иконостасът, смятан за уникат на Дебърската школа. Някои
от иконите са дело на тревненския зограф Йоаникий папа Витанов
Основният брой недвижими културни ценности в общината са
археологически, но те все още не са достатъчно цялостно проучени и техния
потенциал не е разгърнат.

55

Общ устройствен план на Община Пирдоп
На територията на общината няма обекти на културно-историческото
наследство, които да са със световно значение. Всички археологически обекти са с
национално значение.

Наименование
на НКЦ

Населено
място

Статут по смисъла на ЗКН

Вид на НКЦ
Махала
според научната
/местност/
и културната
наименообласт, към
вание на
която се отнасят,
квартала и
съгл. чл. 47 от
други данни
ЗКН

архитектурностроителен от
Античността и
за сведение
Средновековието

1

1

Тракийско
светилище и
крепост

2

2

"Драгулов път"
/Драrулов
с. Душанци
калдъръм"/

археологически

местно /предв.
кат./

3

3

Каменен мост
с. Душанци
на р. Куфарита

археологически

местно /предв.
кат./

4

4

Антично
селище, в
двора на АПК

археологически

местно /предв.
кат./

археологически

национално
/предв. кат./

археологически

национално
/предв. кат./

археологически

национално
/предв. кат./

археологически

национално
/предв. кат./

археологически

национално
/предв. кат./

с. Душанци

с. Душанци

5

5

Могилен
некропол

с. Душанци

6

6

Могилен
некропол

с. Душанци

7

7

Могилен
некропол

с. Душанци

8

8

Могилен
некропол

с. Душанци

9

9

Могилен
некропол

с. Душанци

500 м
западно

м."Селище"
м. "Спасови
могили", над
р. Дебелска:
0,5 км
северно
м. "Спасови
могили", 1,5
км северно
над р.
Дебелска
м. "Долбаш",
1,5-2 км
северно, над
р.Дебелска
м. "Ташлъ
тепе", 12 км
северно, до
ж.п. Линията
м. "Ташлъ
тепе"

Идентичен с №

Локализация

Категория на НКЦ

№ в населеното място
/№ по съответния списък/

№ по проект за ОУП

Обектите на недвижимото културно наследство за общината от официалните
списъци, предоставени по административен ред от НИНКН, АИС АКБ и от
Националният регистър на военните паментици за Софийска област са
систематизирани в табличен вид, при което им е дадена единна номерация,
отразена и на графичното представяне:

10,12,13,
90
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10

10

Могилен
некропол

с. Душанци

11

11

Надгробна
могила

с. Душанци

12

12

Могилен
некропол

с. Душанци

13

13

Могилен
некропол

с. Душанци

14

14

Две надгробни
с. Душанци
могили

15

15

Надгробна
могила, над р.
Куфарита, до
селото

16

16

Средновековна
с. Душанци
крепост

17

17

18

19

20

21

22

м . "Ташлъ
тепе", 13 км
северно
м. "Ташлъ
тепе" 12 км
северно
м . "Ташлъ
тепе", 12 км
северно
м . "Ташлъ
тепе", 12 км
северно, над
язовир
Тополница
м. "Дутина",
2 км
югозападно
0,3 км,
източно, до
"Драгуловия
път"
при оброк
"Св. Георги",
1.5 км
източно

археологически

национално
/предв. кат./

9,12,13,
90

археологически

национално

102
9,10,13,
90

археологически

археологически

национално
/предв. кат./

9,10,12,
90

археологически

национално

115,116

археологически

национално

археологически

местно /предв.
кат./

Средновековна
с. Душанци
църква

археологически

местно /предв.
кат./

18

Средновековна
църква "Св.
с. Душанци
Никола"

до пътя за
хижа
"Артьовица",
левият бряг археологически
на р.
Тополница, 1
км южно

19

Средновековна
църква "Св.
с. Душанци
Троица", в
селото

археологически

местно /предв.
кат./

Средновековно
с. Душанци
селище

м."Селище",
между
църквите 'Св.
Никола и Св.
археологически
Троица",
левият бряг
на р.
Тополница

местно /предв.
кат./

1

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

архитектурном. "Голямото
строителен от
градище", 6Античността и
местно
7 км
Средновековиеюгозападно
то

2

Еленската
черква при
Пирдоп
Базиликагр. Пирдоп
Еленската
базилика, 3 км
източно

20

с. Душанци

национално
/предв. кат./

народна старина
архитектурностроителен от
национално
Античността и
Средновековието
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23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

Възпоменателе
гр. Пирдоп
н паметник
Възпоменателе
н паметник, цвата "Успение
Богородично"
Възпоменателе
н паметник,
двора на
училището
Къщата на
Хаджи Иван
Джуров
Къщата на
Хаджи Иван
Джуров и
Хаджи Богдан
Димитрови
Соколовата
къща

исторически

местно

180

гр. Пирдоп

исторически

местно

179

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

исторически

местно

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

исторически

местно

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

исторически

местно

м."Картаал
кая", в Стара
планина,
източно от
исторически
връх Паскал,
северно от
кв. Пирдоп

местно

извън
землището
на Пирдоп

исторически

местно

извън
землището
на Пирдоп

исторически

за сведение

извън
землището
на Пирдоп

исторически

за сведение

извън
землището
на Пирдоп

м. "Мухча",
"Пульов
кладенец", в исторически
Средна гора,
10 км южно

за сведение

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

10 км
югоизточно

исторически

за сведение

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

10 км
югоизточно

исторически

за сведение

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

9 км южно в
исторически
Средна гора

за сведение

Историческа
местност

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

30

10

Историческо
място "Гроба"

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

31

11

Историческа
местност
"Попов гроб"

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

12

Историческа
местност
"Въртопа"

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

13

Лобно място на гр. Пирдоп
Хаджи Иван
/гр.
Джуров
Средногорие/

32

33

34

14

35

15

36

16

Историческа
местност
"Емерлиците",
10 км
югоизточно
Историческа
местност
"Хайдушка
поляна"
Историческа
местност "Барух
ханата"

местно

гр. Пирдоп

9

29

м. "Горна
мурта"

12 км
северно в
Стара
планина
16 км
източно в
Стара
планина
18 км
източно в
Стара
планина

41
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17

Историческо
място

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

2 км южно

18

Историческо
място свален

гр. Пирдоп
/гр.
Средногорие/

местност
"Бялата
исторически
чешма", 3 км
северно

38

19

гр. Пирдоп
Къща на Никола
/гр.
Досков
Средногорие/

исторически

местно

39

20

Църква "Св.
Богородица"

гр. Пирдоп

художесвен

I гр.

40

21

Теодосиевата
къща

гр. Пирдоп

архитектурностроителен

за сведение
/предв . кат./

41

22

Хаджи
Богдановата/
Хаджи
Димитровата/
къща

гр. Пирдоп

архитектурностроителен

местно /предв.
кат./

42

23

Луканова къща гр. Пирдоп

архитектурностроителен

местно /предв.
кат./

43

24

Родна къща на
Никола
гр. Пирдоп
Пушкаров

исторически

местно /предв.
кат./

44

25

Праисторическ
гр. Пирдоп
о селище

м. "Бучун" и
археологически
"Чешко поле"

национално
/предв. кат./

45

26

Праисторическ
гр. Пирдоп
о селище

при могилата
"Тартарица", археологически
2 км източно

национално
/предв. кат./

136

национално
/предв. кат./

154

национално
/предв. кат./

1580002 в
Землищет
о на
Златица

национално
/предв. кат./

158

37

27

Праисторическ
гр. Пирдоп
о селище

47

28

Праисторическ
гр. Пирдоп
о селище

48

29

Праисторическ
гр. Пирдоп
о селище

46

исторически

източия край
на Пирдоп,
керемидарни
археологически
цата на
Ненчо
Стрелков
м.
"Тяовене",
археологически
между
Пирдоп и
"Бакържика"
м. "Камджа",
при ж.п.
археологически
линията
северно

местно

за сведение

27
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49

30

Култови
съоръжения

гр. Пирдоп

50

31

Антично
селище

гр. Пирдоп

51

32

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

52

33

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

53

34

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

при
керемидарни
цата на
археологически
Ненчо
Стрелков
западно от
"Еленската
базилика", 4
археологически
км
североизточн
о
3,5 км
северозапад
но, 0,5 км от археологически
пътя за
Карлово
югозападно
от "Еленската
базилика" и
археологически
4 км
североизточн
о
черквището
"Св. Тодор",
4 км
археологически
североизточн
о
3,5 км
североизточн
о, западно от археологически
"Еленската
базилика"

за сведение
/предв . кат./

местно /предв.
кат./

национално
/предв. кат./

национално
/предв. кат./

122

национално

123

национално

120

национално

124

национално

125

национално

138

национално

121

национално

135

35

Надгробна
могила
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36

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

56

37

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

57

38

Надгробна
могила,
"Тартарица"

гр. Пирдоп

58

39

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

59

40

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

60

41

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

"Баира", 3 км
археологически
югоизточно

национално

140

61

42

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

"Св. Петка", 1
археологически
км южно

национално

145

гр. Пирдоп

0,5 км.
Западно от
Пирдоп,
"Рошава
Драгана"

национално

146

54

62

43

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

3,5 км
североизточн
археологически
о, при "Св.
Тодор"
3 км
североизточн
археологически
о, при "Св.
Тодор"
2 км източно археологически
"Дервишка
могила", 2,5 археологически
км източно
м. "Чешко
nоле" и
археологически
"Тартарица",
2 км източно

археологически
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63

64

44

45

Могилен
некропол

"Голямата
могила"

гр. Пирдоп

гр. Пирдоп

Пирдоп и
Златица,
билото на
рида, 2-2,5
км южно

Пирдоп,
Медодобивн археологически
ият завод
Пирдоп,мана
стир "Св.
Тодор" 3,5
км
североизточн
о
над
"Еленската
базилика",
при
параклиса
"Св. Спас" 7
км
североизточн
о от Пирдоп
"Голямото
кале", 4-5 км
югозападно
от града, на
десния бряг
на р.
Топoлница
"Малкото
кале", ляв
бряг на р.
Топoлница

65

46

Средновековен
гр. Пирдоп
манастир

66

47

Византийска
крепост

67

48

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

68

49

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

69

1520001

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Спасови
могили

70

1520002

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

71

1520003

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

72

1520004

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

73

1520005

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

74

1520006

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

75

1520007

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Остра
могила

76

1520008

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Остра
могила

77

1520009

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Остра
могила

гр. Пирдоп

археологически

национално
/предв. кат./

141

национално

119,
забележка: писмо
с изх. 492
от
17.08.2000

археологически

местно /предв.
кат./

археологически

местно /предв.
кат./

археологически

за сведение
/предв . кат./

археологически

за сведение
/предв . кат./
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78

1520010

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

79

1520011

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

80

1520012

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

81

1520013

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

82

1520014

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

83

1520015

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

84

1520016

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

85

1520017

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

86

1520018

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

с. Душанци

м. Рибаров
гьол

87

88

89

Единична
1520019 надгробна
могила
Единична
1520020 надгробна
могила
Единична
1520021 надгробна
могила

90

1520022

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

91

1520023

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

92

1520024

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

93

1520025

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

94

1520026

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

95

1520027

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

96

1520028

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

97

1520029

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

98

1520030

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

99

1520031

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

9,10,12,13
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100 1520032

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

101 1520033

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

102 1520034

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

103 1520035

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

104 1520036

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

105 1520037

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ
тепе

с. Душанци

м. Манина

с. Душанци

м. Порлука

с. Душанци

м. Селище

с. Душанци

м. Тръста

с. Душанци

м. Тръста

Единична
106 1520038 надгробна
могила
Единична
107 1520039 надгробна
могила
108 1520040 Селище
Единична
109 1520041 надгробна
могила
Единична
110 1520042 надгробна
могила

11

национално,Б

111 1520043

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Малка
дутина

112 1520044

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Малка
дутина

113 1520045

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Малка
дутина

114 1520046

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Средна
Дутина

115 1520047

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

14

116 1520048

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

14

117 1520049

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

Единична
118 1520050 надгробна
могила

с. Душанци

м. Голяма
Дутина

Единична
119 1520051 надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Голяма
Дутина

64,
забележка: писмо
с изх. 492
от
17.08.2000

Единична
надгробна

гр. Пирдоп

м. Кьосова
могила

54

120 1520052
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могила
Единична
121 1520053 надгробна
могила

гр. Пирдоп

122 1520054

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

123 1520055

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

124 1520056

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

125 1520057

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

126 1520058

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

127 1520059

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

128 1520060

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

129 1520061

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

130 1520062

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

131 1520063

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

132 1520064

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

133 1520065

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

134 1520066

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Единична
135 1520067 надгробна
могила
Селище с площ
136 1520068 до 5 дка
/махала/
Селище с площ
над 5 дка
137 1520069
/коме,пагус и
др./
Единична
надгробна
138 1520070
могила, кота
817.3
Единична
139 1520071 надгробна
могила

м. Дервиш
могила

58

Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник
Държавен
горски
разсадник

52

53

55

56

гр. Пирдоп

м. Тартарица

гр. Пирдоп

м. Тартарица

национално,Б

гр. Пирдоп

м. Тартарица

национално,Б

гр. Пирдоп

гр. Пирдоп

59

45

57

м. Кръста
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Единична
надгробна
140 1520072
могила, Кота
856

гр. Пирдоп

60

141 1520073

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м.
Сарпьовото

142 1520074

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м.
Сарпьовото

143 1520075

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м.
Сарпьовото

144 1520076 Валове, ровове гр. Пирдоп
Единична
145 1520077 надгробна
гр. Пирдоп
могила
Единична
гр. Пирдоп
146 1520078 надгробна
могила
Селище с площ
над 5 дка
147 1520079
гр. Пирдоп
/коме,пагус и
др./

м. Табията

63

национално,Б

м. Св.Петка

61

м. Рошава
могила

62

м. Тяовене

национално,Б

национално,Б

148 1520080

Селище с площ
гр. Пирдоп
над 5 дка

двор на
бивше ТКЗС

149 1520081

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Могилите

150 1520082

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Могилите

151 1520083

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Могилите

гр. Пирдоп

м.
Разсадника

национално,А

гр. Пирдоп

м. Малката
мера

национално,Б

гр. Пирдоп

м. Малката
мера

национално,А

гр. Пирдоп

м. Тиньовец

национално,А

гр. Пирдоп

м. Тиньовец

национално,А

гр. Пирдоп

м. Канджа

национално,Б

Селище с площ
над 5 дка
158 1520090
гр. Пирдоп
/коме,пагус и
др./

м. Канджа

национално,Б

152 1520084 Селище

153 1520085

154 1520086

155 1520087

156 1520088

Селище с площ
над 5 дка
/коме,пагус и
др./
Селище с площ
до 5 дка
/махала/
Селище с площ
над 5 дка
/коме,пагус и
др./
Селище с площ
до 5 дка
/махала/

157 1520089 Селище

159 1520091

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

46

48

м. Артьовица
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160 1520092

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Артьовица

161 1520093

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Артьовица

гр. Пирдоп

м. Артьовица

гр. Пирдоп

м. Диванини
могили

гр. Пирдоп

м. Диванини
могили

Единична
162 1520094 надгробна
могила
Единична
163 1520095 надгробна
могила
Единична
164 1520096 надгробна
могила
165 1520097

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Дражил

166 1520098

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

167 1520099

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

168 1520100

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

169 1520101

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

170 1520102

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

171 1520103

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

172 1520104

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Манастир,
Втора
българска
173 10003051 държава, Късна гр. Пирдоп
антич-ност,
Късно
средновеко-вие

м. Еленско

национално,Б

174 10005540

Единична
могила

гр. Пирдоп

м.
Оджанците

национално,А

175 10005539

Единична
могила

гр. Пирдоп

м.
Оджанците

национално,А

176 10005644

Единична
могила

гр. Пирдоп

м.
Оджанците

национално,А

177 10005645

Единична
могила

гр. Пирдоп

м.
Оджанците

национално,А
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178

140

179

141

180

142

181

143

182

144

183 1580021

Паметник на
опълченците от
гр. Пирдоп, ул.
“Цар
Освободител”
№ 72
Училищепаметник на
загиналите във
войните 1912 –
1913, 1913,
1915 – 1918,
1944 – 1945 г.,
Гр. Пирдоп, ул.
“Цар
Освободител”
№ 72
Паметник на
лейбгвардейски
я капитан
Михаил
Баторски, ул.
“Капитан
Баторски” № 7
– в двора на
храм “Свето
Успение
Богородично”
Чешмапаметник на
загиналите в
Отечествената
война (1944 –
1945 г.) жители
на село
Душанци, ул.
“Душанска
комуна”
Паметник на
загиналите
съветски летци,
Местността
“Орман баш”
край с.
Душанци
Крепост,
Аджаница
/Калето/

гр. Пирдоп

Паметник

гр. Пирдоп

Училищепаметник, с 5
паметни плочи

25

гр. Пирдоп

Паметник –
надгробна
пирамида

24

с. Душанци

Чешма-паметник

с. Душанци

Морена с
паметна плоча

гр. Пирдоп

археологически

национално, А
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2.8.3. Ценностна характеристика
Най-голяма значимост има Еленската базилика, която е една от малкото съхранени
укрепени базилики в България. Книжовната и духовна дейност, развивани в нея, я
определят като важен духовен център през Средновековието.
Обществената стойност на това място е видна от континуитета на функцията му –
почитано е като свято повече от двадесет и пет века почти без прекъсване.
Поради това, че не са извършвани археологически разкопки в останалите
недвижими културни ценности, не може да се даде точна характеристика на
тяхната значимост и научна стойност, но наличието на множество могилни
некрополи и факта, че са се добивали и обработвали метали в околността още от
древността, говори за възможни значими обекти.

2.8.4. Пространствено разположение
Старото възрожденско селище на Пирдоп се разпознава между и непосредствено
около коритата на трите реки, сливащи се в града – Манджарин, Славци и Бозуля.
Църквата „Света Богородица” е разположена в южната част на града, в близост до
съвременния център. Тя има визуална връзка със своя съвременник – Лукановата
къща, но заобикалящата ги застройка е подменена и те се усещат като единични,
извадени от своята историческа среда. Подобна е ситуацията и с къщата-музей на
Никола Пушкаров и останалите единични паметници на културата в гр. Пирдоп.
Следите от селища източно от Пирдоп са групирани в неголям ареал, въпреки
голямото си времево различие (от праистория до средновековие), но те не са
изявени и социализирани. Наличието на подобни артефакти говори за една
хилядолетна продължителност на функцията на тази територия и натрупване на
селищните пластове от различни епохи.
Могилите в котловината са групирани в некрополи, а в полите на Средна гора са
разположени по върховете, отново ситуирани в некрополи.
Археологическите обекти са разположени неравномерно в околната територия,
като на върховете в Стара плана и Средна гора е запазена в руинно състояние
системата от крепости с визуална връзка помежду си.

2.8.5. Състояние
В сравнително добро физическо състояние са Лукановата къща и църквата „Св.
Богородица” и тяхната непосредствена среда. Къщата-музей „Никола Пушкаров”
има нужда от своевременна реставрация.
Еленската базилика е включена в списъка на ЮНЕСКО за защитени паметници на
културата. Има необходимост от консервация, реставрация, добро експониране и
социализация, като за целта се разработва инвестиционен проект.
Селищата и могилите, които се намират в обработваемата земя около Пирдоп са
засегнати от селскостопанските дейности, никое от тях не е експонирано и
социализирано.
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Археологическите обекти са в общо лошо състояние. Те не са проучени,
консервирани и реставрирани, не са социализирани. По много от тях иманярската
намеса е нанесла непоправими щети.

2.8.6. Места и зони на въздействия от природни и антропогенни фактори,
които представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им
среда.
Археологическите обекти на територията на общината не са в риск по смисъла на
чл.49, ал.1 от ЗКН, но са застрашени от вандализъм, разпад на оригиналната
субстанция, водеща до сериозна промяна в структурата, загуба на автентичния си
вид.
Зоната, в която НКЦ са застрашени от антропогенни фактори, е в близост до
хвостохранилището Калето до язовир „Жеков вир”
Дълбоката оран в непосредствена близост до някои от могилите и античните
селища е унищожила тяхната периферия, а съвременното строителство в границите
на урбанизираната територия на гр.Пирдоп е довело до унищожаване на
археологическите структури.

2.8.7. Връзка със средата и останалите функционални системи в общината
Двата музея в града ( Лукановата и Пушкаревата къщи) са добре социализирани и в
добра връзка с останалите функционални системи на общината (музейно дело,
туризъм, отдих, култура).
Църквата е действаща и скоро реставрирана. Тя все още има своята силна духовна
роля.
Еленската базилика е най-важният елемент на културно-историческото наследство
в общината. Тя е добре популяризирана, но недотам добре реставрирана и
експонирана и е основата за развитие на културно-историческия туризъм в
региона.
Потенциалът на останалите археологически обекти в общината не е разгърнат, те
не са проучени и социализирани и липсва връзка между културно-историческото
наследство и останалите функционални системи.
Все още не е достатъчно добре развит селският туризъм в с.Душанци, така че
съхраненото недвижимо културно наследство там да изиграе своята по-активна
роля в областта на туризма, музейното дело и развитието на икономиката.
Голяма част от археологическите ценности се намират в защитена територия на
Национален парк „Централен Балкан” и „Натура 2000” , което може да добави
стойност към предлагания туристически продукт със съчетаването на еко- и
културен туризъм.
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2.8.8. Взаимовръзка с движимото и нематериалното културно наследство
Връзката между движимото и недвижимото културно наследство в общината се
осъществява в музеите Луканова къща и родната къща на Никола Пушкаров, както
и в църквата, където иконостасът има голяма културна ценност.
Читалищната организация в Пирдоп е учредена през 1869г. с цел издигане на
националното съзнание, духовното и материалното състояние от Александър
Груев, като първите й членове са около 40 души учители, търговци, земеделци и
занаятчии. Благодарение на закупената на името на читалището гора, през 1892г.
по инициатива на Никола Пушкаров се изгражда нова сграда за читалищната
дейност, която освен културна, в годините на войната става и социална.
Известната преписваческа школа в Пирдоп е спомогнала за формирането на
пирдопските библиотеки – богата и добре подредена и към църквата и по-малка
към училището, която по-късно послужила като основа за читалищната.
Основните празници почитани в Пирдоп са:
В началото на август в м.Еленско се организира традиционния събор – празник на
града при Еленската базилика, където нематериалното наследство се реализира на
фона на материалното.
Трети януари – освобождението на Пирдоп от турско робство, 18.февруари, 3. март
са почитани празници, организирани от местни културни клубове (клуб
„Родолюбие”, клуб „Съхрани българското”, регионален комитет „Васил Левски”) и
музеят”Луканова къща”.
В началото на май се честват Деня на храбростта и Деня на Европа, организирани от
Общината и от Дружеството на ветераните от войните, БАС.
В края на май Общината и читалището организират Майски културни празници
“Влайкови дни ”.
Празникът на село Душанци е на Петровден, а на църквата в града – на Успение
Богородично.
Деня на Съединението се отбелязва на фона на Еленската базилика с възстановка
на събития.
Отбелязване на Деня на будителите в Лукановата къща е още един пример за
съчетаване на нематериалното и материално наследство.

70

Общ устройствен план на Община Пирдоп
2.8.9. Анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране и
реализации, с оглед диагностициране на произтеклите от тези намеси (или
липсата на намеси) проблеми за недвижимото културно наследство
Центърът на гр. Пирдоп е изцяло преустроен, запазена е само Лукановата къща в
близост, но мащабът и градоустройствената рамка са подменени. Във връзка с
функционалните изисквания е изградено голямо площадно пространство,
маркирано от широкоплощни обществени сгради. В централната част са изпълнени
и високи жилищни сгради, които изцяло са подменили мащаба и пространствата на
възрожденския град. Основният проблем, произтичащ от агресивната спрямо
оригиналната структура намеса, е изваждането на съхранените недвижими
културни ценности от техния исторически архитектурен контекст.
Частично запазена градоустройствена структура има в южната част на града, където
е и църквата по оста на р.Славци.
Градът се разширява от старото си ядро основно на запад с изцяло нови жилищни
квартали, а на изток с промишлена зона, като близостта до следи от стари селища е
довело до тяхното частично унищожаване със съвременното строителство.
Извън урбанизираната територия липсата на специфични режими за територията
около археологическите обекти е спомогнала за тяхното постепенно разрушаване.
Проблеми:
1.

Голяма част от археологическите обекти не са проучени, не са изследвани от
археолозите, не е установена тяхната същност и потенциал, липсва
целенасочено археологическо изследване в границите на общината.

2.

Състоянието на недвижимите културни ценности, с изключение на Лукановата
къща и църквите, е лошо, археологическите структури са деградирали
(основно калетата), част от могилите са унищожени от иманярски намеси.

3.

Обектите в списъците на НИНКН и АКБ се различават, има такива, които са
регистрирани в АКБ, а не са в НИНКН, тъй като базата данни не е
актуализирана и свързана със системата на АКБ. Част от археологическите
обекти в списъка на НИНКН не присъстват в АКБ. Статута на голяма част от
недвижимите културни ценности е необявен. Според списъка на НИНКН те са
декларирани , в Археологическата карта на България те се водят като „обявен
ПК” с национално значение ПМС 1711/1962г.”, но за всички археологически
обекти след тяхното проучване трябва да се назначи комисия по смисъла на
ЗКН, която да определи границите им и режимите на ползване.

4.

Голяма част от археологическите структури са разрушени от вандалски
иманярски намеси.

5.

Много от обектите, които се намират в обработваемите земи, са засегнати от
дълбоката оран и селскостопанска дейност.

6.

Хвостохранилището в м.Калето е погълнало два археологически обекта.

7.

За повечето от обектите, не само общинска собственост, не са предприемани
дейности по консервация, реставрация и експониране.

8.

Информацията за недвижимите културни ценности не е достатъчна.
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9.

Липсва социализация за археологическите обекти или тя не е достатъчно
добра – Еленската базилика.

10. Все още връзката на КИН с останалите функционални системи в общината не е
достатъчно добра.

Туризъм и отдих
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 2 действащи хотела
през цялата година с над 10 легла. Хотелите са от различнa категория и предоставят
възможност за настаняване на различни видове туристи в зависимост техните
предпочитания.
Развитието на туристическата индустрия на основата на културно-историческите и
природни дадености на община Пирдоп е от изключителна важност за общинското
развитие на планински, маршрутен,и селски туризъм. Предпоставки за това са :


Благоприятното транспортно - географско положение. Наличието на
първокласен път /I-6/, осъществяващ транспортната достъпност между София
и Бургас /през Карлово/, както и неголямата отдалеченост на селищата от
общината от столичния град;



Хижите “Паскал”, “Малки извор”, Артьовица”, „Орлин”, „Дражил”, „Павел
Делирадев”, „Еленско”, „Планинска среща”;



Хотелите: Хотел “Средна гора”, Хотел “Борова гора”, Хотел “Централ Пирдоп”;



Профилакториум яз. “Душанци”;



Язовир “Душанци” – спортен риболов;



Музей "Пушковата къща", гр. Пирдоп;



Етнографски музей "Луканова къща", гр. Пирдоп;



Църква “Успение Богородично”, гр. Пирдоп;



Църква "Св.Св.Кирил и Методий", с. Душанци.

Обобщената статистическа картина на туристическата индустрия в община
Пирдоп 2010 – 2013 г. е представена в следната таблица:
Табл. 28. Община Пирдоп – леглова база, реализирани нощувки, приходи (2010 2013 г.)
Показатели/единица мярка
Хотели и други
Брой стаи
Легла
Легла/денонощия - капацитет
Реализирани нощувки общо
- от чужденци

мярка
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2010
2
38
90
29250
11466
-

2011
3
66
156
54613
19338
1540

2012
2
39
90
23760
17459
1280

2013
2
39
90
22830
12941
-
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Пренощували лица
- чужденци
Използваемост
Приходи от нощувки общо
- от чужденци

бр.
бр.
%
лв.
лв.

7131
39,2
187618
-

5930
324
35,4
470535
112060

2224
52
73,5
369084
35720

2016
54,4
287044
-

Източник:НСИ

По данни от НСИ към 2013 г., общината е разполагал с 90 легла/места в 2 средства
за подслон и настаняване (хотели). В тези цифри не са включени малките хотели,
квартирите и др. обекти за подслон, съдържащи по-малко от 10 легла. Като цяло
показателите за туристическото развитие на общината бележат известено
намаление през 2013 г. спрямо предходната година. Намаление на реализираните
нощувки с 26.0 %, на пренощувалите лица с 9.3 % и на приходите от нощувки с
22.2%.
Същевременно използваемостта на съществуващата леглова база - за 2013 г. е
средно 54.4 %, при 36.8 % за страната и 21.8 % за област Софийска. Което може
да се обясни с използването на базата от командировани специалисти в
медодобивното предприятие “Аурубис“ Пирдоп.
Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти би
създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата
на туризма.

Спорт
Обектите на спорта са представени от 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. Спортните съоръжения на стадиона са в много лошо състояние,
не работят и се рушат.
Сградите на закритите селски училища и детски градини могат да бъдат
използвани, като в тях се настанят подходящи и нужни обекти със социално
предназначение.

Обществен ред и сигурност
Структурите по обществен ред и сигурност в общината са с надобщинско значение
и са представени от Районно управление на полицията (РПУ) Пирдоп, бул. “Цар
Освободител” 49, което обслужва 7 общини: Община Пирдоп; Община Златица;
Община Челопеч; Община Чавдар; Община Пирдоп; Община Антон; Община
Копривщица и от Районно управление за противопожарна и аварийна безопасност,
разположено в Индустриална зона на града.
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Административно обслужване
Административното обслужване се осъществява от община Пирдоп, пл. “Тодор
Влайков ” № 2.
Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр.Пирдоп, бул. “Цар
Освободител” № 47, които обслужва 7 общини: Община Пирдоп, град Пирдоп,
кметство Душанци; Община – Копривщица - гр.Копривщица; Община – Антон,
с.Антон; Община-Златица, гр. Златица, кметства Карлиево, Петрич и Църквище;
Община-Челопеч, с.Челопеч; Община Чавдар, с. Чавдар; Община Пирдоп - с.
Пирдоп, кметства Бенковски, Буново, Каменица и Смолско.
Други структури са Общинска служба “Земеделие”, гр.Пирдоп, ул. “Цар
Освободител” № 39, Дирекция “Бюро по труда”, ул. “Цар Освободител ” № 39,
Дирекция “Социално подпомагане”, ул. “Цар Освободител” № 39.
Административните сгради на представителните
централната градска част на Пирдоп.

структури са разположени в

3. ПРИРОДНИ И АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ. ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Природо географска характеристика
3.1.1. Релеф
Според физико-географското райониране на България, община Пирдоп попада в
Преходно-планинска котловинна зона, Северна (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 600 м. А разглежданата
територия достига 600-1400 м. надморска височина. В пределите на Преходнопланинска 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 50.
Задбалканските котловини са обусловени от формирани напречни ридове, като в
изследваната територия попада Златишко-Пирдопския праг със средна надморска
височина от 750 м.
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. Минималната надморска
височина за общината е 595 м., а максималната 2024 м. Като средна надморска
височина може да се определи на 1429 м. Най-голяма част от територията на
общината е разположена около 779 м., а най-малка част е на височина от 595 м.
Средната надморска височина на най-голямата част от територията е 883 м.
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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.

3.1.2. 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
1000 м. 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 (22,2°С С). Средната годишна температура на въздуха е
9,3°С, а абсолютната минимална температура е -28,4 ºС. Радиационният баланс е
1001-1250 MJ/m2/год.
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 честота 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.

3.1.3. Води
Водните площи към разглежданата територия попадат към Басейнова Дирекция
Източнобеломорски район, гр. Пловдив. Сложният вътрешно-блоков строеж на
Крайщенско-Западно-Средногорска планинско-котловинна подобласт намира
пряко отражение в речно-долинната мрежа, липсвайки единна хидрографска
мрежа.
Характерни за реките от тази хидрографска мрежа са следните показатели: слаба
поройност, сумарно изпарение от речните басейни – 400 мм./год., повърхностен
отток на водите – 300 мм./год., подземен отток на водите – 100 мм./год., среден
многогодишен отток на реките – 300 мм. Средната честота на речните прииждания
е 2.
Според хидрохимичната класификация реките са хидрогенкарбонатно- сулфатнокалциеви.
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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.
На 6 км. от с. Душанци в община Пирдоп се намира яз. „Жеков вир“. Разположен е
линеарно с дължина около 3 км.
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 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.
Населените места Пирдоп и Душанци се захранват с питейна вода от каптирани
извори, находящи се предимно в Стара планина. Общото количество на водните
запаси от питейна вода е в нормите и е достатъчно за обслужване на населението.

3.1.4. Почви
Според разпределението на карста изследваната
Средногорско-Тракийско-Странджанска област.

територия

попада

в

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 планинсколивадни 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
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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
западни наклони с малка лесистост се е развила площна ерозия. Рядко се среща
струйчеста и ровинна ерозия. Вследствие на дългогодишната дейност на
Медодобивния комбинат и нарушение на хумусния слой- северно от гр. Пирдоп, на
огромни площи от земи за селскостопанско ползване хумусният слой е отнесен и
са отчуждени и преотредени през 70-те години на миналия век за горски фонд.
Проведени са редица мероприятия през последните 15-20 години за спиране на
ерозионните процеси (залесяване, временни баражни укрепления и др.). За
значително въздействие за спиране на дълбочинната ерозия е необходимо да се
актуализира проект „Укрепване на водосборите на реките Манджарин и Славци”.
Почвите са важен ресурс за развитието земеделието и животновъдството. По тази
причина следва да се 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.
3.1.5. Геоложки условия и минерално-суровинни ресурси
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 Крайщенско-ЗападноСредногорска 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 Медведев - Карник, 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 1993-1998 г. са попадали в
зона с активни свлачищни процеси.
Наблюдават се техногенни измерения на релефа около река Тополица под
формата на инертни материали, баластриери, хвостохранилища, открити рудници и
гранити.
Разглежданата територия попада в Средногорска металогенна зона за находища на
руда и промишлени материали. Намира се в Панагюрска рудна медна зона (Чавдар
- Пирдоп) и се обуславя с наличието на Cu, Au, Mо.
Няма регистрирани рудни и нерудни находища на територията на общината.

3.1.6.Флора и фауна
Разпространението на растителността е в зависимост от климата, почвите и другите
природни условия. На територията на община Пирдоп са разпространени
дървесните видове дъб, явор, ясен, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м. н.в.
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са разположени букови съобщества, които в значителна степен придават общия
вид на горската растителност. В границите на буковия пояс в по-високите 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 на хората.
От храстовата растителност са разпространени обикновения глог, дряна,
трънката, драка, смрадлика, къпини, обикновена леска.
Тревната растителност е много разнообразна, включваща и много ценни
билки– жълт кантарион, бял равнец, риган, полски хвощ, коприва, глухарче, мента,
водна мента, черен бъз, бъзак, кукуряк, горска ягода.
Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района
на общината са твърде разнообразни и създават благоприятни условия за
развъждането им. Въпреки сравнително малката площ на общината в нея
съществува богат и своеобразен животински свят.
От полезния дивеч се срещат: елен, сърна, див заек, диви свине, вълци; от птиците:
гривек, балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В общината има над 200
вида птици, някои от тях редки видове, които дават предпоставка за развитие на
фото и хобитуризъм. От влечугите се срещат пепелянки, смок, усойници, гущери и
др., а в реките пъстърва, мряна, кефал, червеноперка и др. Разпространението на
полезния дивеч предполага възможности за ловен туризъм.
В язовир „Жеков дол” се срещат следните видове риби – костур, блескач,
червеноперка, кефал и шаран.
В защитените зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са включени за опазване следните
видове:
Птици: Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos); Червеногуша мухоловка (Ficedula
parva); Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); Белошипа ветрушка (Falco naumanni);
Полска бъбрица (Anthus campestris); Бухал (Bubo bubo); Бял щъркел (Ciconia ciconia);
Горска чучулига (Lullula arborea); Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra); Земеродно рибарче (Alcedo
atthis); Козодой (Caprimulgus europaeus); Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca);
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla); Лещарка (Bonasa bonasia); Ливаден блатар (Circus pygargus),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria); Уралска улулица (Strix uralensis);
Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Черночела сврачка (Lanius minor); Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); Планински кеклик (Alectoris graeca graeca);
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); Полубеловрата мухоловка (Ficedula
semitorquata); Осояд (Pernis apivorus); Черен кълвач (Dryocopus martius); Синявица
(Coracias garrulous); Орел змияр (Circaetus gallicus); Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus); Малък креслив орел (Aquila pomarina); Скален орел (Aquila chrysaetos);
Сив кълвач (Picus canus); Сокол скитник (Falco peregrinus); Ливаден дърдавец (Crex
crex); Малък орел (Hieraaetus pennatus); Черен щъркел (Ciconia nigra). Черношипа
ветрушка (Falco tinnunculus); Орко (Falco subbuteo); Обикновен мишелов (Buteo
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buteo); Малък ястреб (Accipiter nisus); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Обикновен
пчелояд . (Merops apiaster); Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Зеленоглава
патица (Anas platyrhynchos); Зеленоножка (Gallinula chloropus).
Бозайници: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Европейски вълк (Canis
lupus), Видра (Lutra lutra), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух
нощник (Myotis bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis
myotis), подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Лалугер (Spermophilus citellus), Кафява мечка (Ursus arctos), Пъстър
пор (Vormela peregusna).
Земноводни и влечуги: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Риби: Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus
amarus).
Безгръбначни:
Ручеен
рак
(Austropotamobius
torrentium),
Обикновен
паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Одонтоподизма (Odontopodisma
rubripes), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Кордулегастер (Cordulegaster heros),
Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Полиоматус (Polyommatus
eroides), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков
сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita), Алпийска розалиа
(Rosalia alpina).
Посочените данни за видовете, включени за опазване по ЗБР, се отнасят за всички
общини, чиято територия е включена в зоните, в т.ч. и за общините от бившата
община Средногорие. Няма информация за всяка община поотделно относно
видовете, включени в зоните.

Ландшафтна характеристика
Комбинацията от естествени и антропогенно формирани през вековете
предпоставки на територията на общината, дава възможност да се определят
следните съществуващи типове ландшафти:
Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в пряка
зависимост от социално - икономическите условия в общината. Той обхваща
селищната и прилежащите крайселищни територии в рамките на общината.
Положително оформящо въздействие за облика на този тип ландшафт има
растителността в отделните общински и частни селищни и крайселищни имоти под
формата на озеленени пространства за обществено и лично ползване, овощни
градини, асми, лозя, декоративни дървета, храсти и цветните площи пред, и в
имотите.
Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. Той е
преобладаващ и е достигнал максимума на възможност за териториално развитие.
Това са нивите, зеленчуковите градини, мерите, ливадите и други селскостопански
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територии, ситуирани предимно в по-равнинни и платовидно заравнените земи от
територията на общината.
Агрогенен тип ландшафт с обемно - пространствено визуално въздействие, който
е с потенциал за промени в облика на ландшафта, преди всичко на земите с
възможност за развитие на алтернативно земеделие от територията на общината
екологично действие - защита срещу суховеи, силни зимни ветрове и създаване на
благоприятен микроклимат.
Дендрогенен тип ландшафт. Основно към него се причисляват горските
територии с преобладаващо широколистна дървесна и храстова растителност, част
от които влизат в границите на Национален парк”Централен Балкан”, който е
същевременно и Защитена зона по Натура 2000 по Директива за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна. Този тип ландшафт е
защитен от Закона за биологичното разнообразие поради значението му за
опазване на дивата природа. Визуалното и екологично въздействие на този тип
ландшафт се оценява като максимално за облика на ландшафта и за неговото
здравно-физиологично въздействие върху човешкия организъм.

Защитени територии и зони
На територията на община Пирдоп са обявени защитени територии по Закона за
защитените територии, и защитени зони по европейската мрежа Натура 2000,
съгласно Закона за биологичното разнообразие. Площта на защитените зони се
припокрива с площта на видовете територии. Начинът на трайно ползване на
поземлените имоти, включени в тях, остава същият, но с ограниченията, посочени в
заповедите за обявяване на съответните защитени зони. Затова площта им не се
включва в баланса на територията, а се посочва отделно.

3.3.1. Защитени територии
На територията община Пирдоп попада една защитена територия, обявена по
смисъла на Закона за защитените територии: Национален парк „Централен
Балкан”, обявен със Заповед № 396 от 15.10.1991г., ДВ, бр. 93/1991г.

3.3.2.Защитени зони
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и
местообитания за Европа в съответствие с основните международни
договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното
разнообразие.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две
основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива относно
опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).
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На територията на община Пирдоп попада част от следните защитени зони:


Защитена зона „Средна гора” по директивата за местообитанията с площ
1103736 дка. Част от защитената зона е на територията на община Пирдоп,
землища на гр. Пирдоп и с. Душанци. Защитената зона е обявена с Решение
№ 611 от 16.10.2007 г., промяна в площта - увеличаване с Решение №.811 от
16.11.2010 г.



Защитена зона „Средна гора” по директивата за птиците с площ 990624 дка.
Част от защитената зона е на територията на община Пирдоп, землища на гр.
Пирдоп и с. Душанци. Обявена е със Заповед № РД-273 от 30.03.2012 г.



Защитена зона „Централен Балкан” по двете директиви – за птиците и за
местообитанията. Общата площ на зоната е 720211 дка. Припокрива се
частично с Националния парк „Централен Балкан”. Защитната зона е обявена
със Заповед № РД-559 от 05.09.2008 г.



Защитена зона „Централен Балкан - буфер”
по директивата за
местообитанията, с площ 1383638 дка. Защитената зона е обявена с Решение
№ 802 от 04.12.2007 г., промяна в площта - увеличаване с Решение № 811 от
16.11.2010 г.



Защитена зона „Централен Балкан - буфер” по директивата за птиците, с
площ 720214 дка. В регистъра е посочено само, че е в землището на гр.
Пирдоп. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-321 от 04.04.2013 г.

Състояние на околната среда
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.
Районът е със сериозна екологична обремененост предвид това, че тук се развива
рудодобивна и преработвателна промишленост, която до голяма степен не е била
съобразена с екологични стандарти. Основният 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
други замърсители. За всичко това до голяма степен спомагат и някои 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 околната средата и фактори в съответствие с
приложимото законодателство по околната среда, приети през последните години
за сближаване със законодателството на ЕС.
Златишко - Пирдопската котловина оформя затворен въздушен басейн.
Метеорологичният фактор в комбинация с релефа е от решаващо значение за
разпространението, разсейването и седиментирането на емитираните вредни
вещества. Преобладаващите североизточни ветрове насочват емисиите на вредни
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вещества в атмосферата към близките урбанизирани територии, а
продължителните периоди на тихо време пречат на разсейването им.
Температурните инверсии от своя страна 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 температурни
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; сярно- кисела 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 мониторинг 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.
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
газанализатори АF 21 M и две метеорологични станции SAM 32. Апаратурата е на
френската фирма Environment. Приборите са закупени през периода 1992 - 1998
год. Последният газанализатор, който служи за резерв, е закупен през 2003г. В
сегашния си вид системата функционира от 1999 год. Газанализаторите са
разположени в МБАЛ - Пирдоп, ОКС - Пирдоп, Младежко общежитие - Златица,
Дом "Майка и дете" - Златица.
В същите пунктове по съвместителство функционират и пунктове на ИАОС.
Газанализаторите събират непрекъснато данни за емисионните концентрации.
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
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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 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 финансирането на дейностите до етап на възстановяване на разходите
от програми на ЕС.
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 някои 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.
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. Общината е отредила един поземлен имот за водостопанско
съоръжение - ПИ 000511, с площ от 0,1837ха.
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
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"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 отпадъчни 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.
Климатичните промени имат конкретни регионални измерения, като тези
наблюдавани в Югоизточна Европа се отнасят и за територията на България. Всички
региони са засегнати по един или друг начин и влиянието на глобалното затопляне
вече се наблюдава в почти всички сфери на стопанска дейност, повлияни са
екосистемите и хората на планетата.
От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки. Тези тенденции се
наблюдават във всички региони на страната.
 20 от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на
средната годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961–
1990 г.).
 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма.
Това е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за
страната.
Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните
две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.
Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни
бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления
като: значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите
над 100 мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (19611990 г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с
проливни валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с
валежи от дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимните месеци като януари
и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и
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градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за
базисния период.
Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на
въздуха намалява – минималната температура се повишава по-бързо от
максималната.
Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка
показва трайна тенденция към изтъняване.
Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 715 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за
затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни
периоди.

Поземлени ресурс по територии
Общата площ на територията на община Пирдоп е 15250.10 ха, което представлява
2,2% от територията на Софийска област.
Разпределението на поземлените ресурси по видове територии по трайно
предназначение12 е дадено в таблица № 29.
Урбанизираната територия е с обща площ 754.72 ха (4,9% от общата площ на
общината). Заема се от селищни територии, санаториум, балнеосанаториум,
профилакториум, ветеринарна лечебница, животновъдна ферма, производствени
и складови терени, обекти на туризма, на черната и цветна металургия,
дърводобива, електроенергийно производство.
Територията на транспорта и инфраструктура е с обща площ 186.70 ха (1,2%) и се
заема от пътища от републиканската пътна мрежа, линии на ж.п. транспорт, местни
и ведомствени пътища, обслужващи обекти на транспорта, инженерни
съоръжения.
Земеделската територия е с площ 5071.67 ха, или 33.3% от територията на
общината. Тя е представена от обработваеми земи - ниви, трайни насаждения,
разсадник, ливади, и от мери и пасища, и други необработваеми земеделски земи.
Най-голям дял има горската територия, тя заема 9077.12 ха, или 59.52% от
територията на общината. Включва площта на държавния горски фонд, частни
гори, гори, собственост на общината и на други собственици.
Територията, заета от води и водни обекти заема 159,9 ха – река, язовир, блато,
напоителен канал, водостопанско и хидромелиоративно съоръжение и други
водни обекти и съоръжения. Площта на защитената територия е 344.80 ха.

1

Информацията за видовете територии по трайно предназначение и включените в тях поземлени
имоти по начин на трайно ползване е по данни от Картите на възстановената собственост (КВС) на
землищата на съставните населени места в общината. Информацията е съставена по реда на
Наредба №3 към Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
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Нарушената територия е с площ 2095 дка (1,4%), заета от хвостохранилища,
кариери, депа за битови отпадъци.
Табл. 29. Разпределение на територията на община Пирдоп по видове територии
по трайно предназначение
Вид територия
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.

A
Б

Урбанизирана територия
Урбанизирана територия - населени места
Терени за жилищни функции
Терени за обществено обслужване
Терени за озеленяване
Терени за спортни функции
Терени за складово-производствени функции
За гробищен парк
Терени заета от води и водни обекти
За улична мрежа
Урбанизирана територия извън населените места
Терени за жилищни функции
Терени за обществено обслужване
Терени за курортно рекреационни функции
Терени за чисто производствена зона
Терени за складово-производствени функции
Терени за инженерна инфраструктура
Територии на транспорта
Земеделски територии
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи -трайни насаждения
Обработваеми земи -ливади
Мери и пасища
Неизползваема земеделска земя
Територии заети от скали и пясъци
Горска територия
Територия заета от води и водни обекти
Обща площ на общината
в това число
Защитени и нарушени територии
Национален парк "Централен Балкан"

Площ на
същ.елементи
площ ха дял %
754,72
4,95
334,53
2,19
182,85
1,20
22,04
0,14
11,68
0,08
10,10
0,07
34,14
0,22
1,99
0,01
3,60
0,02
68,13
0,45
420,19
2,76
2,22
0,01
3,32
0,02
3,05
0,02
202,40
1,33
205,23
1,35
3,98
0,03
186,70
1,22
5071,68 33,26
1564,44 10,26
1,42
0,01
729,98
4,79
2420,80 15,87
129,74
0,85
225,30
1,48
9077,12 59,52
159,89
1,05
15250,10 100,00

344,80

Нарушени територии за възстановяване и рекултивация
(хвостохранилища, сметища)
209,50
Обща площ А+Б
554,30

62,20
37,80
100,00

Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските земи в
изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
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(ЗСПЗЗ), и на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) на територията на
общината и в землищата на съставните населени места са установени следните
видове собственост (таблица № 30).
Най-голям е делът на общинската частна собственост – 31,3% от площта на
общината, или 4773.9 ха, следвана от държаната частна собственост – 29,7%
(4518.7 ха), частна собственост – с 16,8 %, или 2560.3 ха, и др. Най-малка е площта
на религиозната собственост – 3.0 ха.
Табл.
30.
Разпределение
по вид собственост

на

територията

на

община

Пирдоп

С.
Душанци
ха
25.0
4223.5
800.7
16.8
814.0

Обща

%

1
2
3
4
5

гр.
Наименование на вида
Пирдоп
собственост
ха
Държавна публична
160.4
Държавна частна
295.2
Общинска публична
799.9
Общинска частна
4757.1
Частна
1746.3

185.4
4518.7
1600.6
4773.9
2560.3

1,2
29,7
10,5
31,3
16,8

6

Обществени организации

292.2

15.0

307.2

2,0

7
8

Религиозна
Съсобственост
Стопанисвано
общината

280.0

3.0
54.4

3.0
334.4

0,0
2,2

690.0

270.1

960.1

6,3

9021.1

6222.5

15250.10

100,0

№

9
Общо:

от

Според пригодността им за земеделско производство, земеделските земи се
разпределят в пет групи. В първа група (с много добри условия за земеделско
производство) се включват земи от I и II категория с бал над 81; във втора група (с
добри условия) – земи от III и IV категория с бал от 61 до 80; в трета група (със
средни условия) – земи от V и VI категория с бал от 41 до 60; в четвърта група (с
лоши условия) – от VII и VIII категория с бал от 21 до 40, и в пета група са
непригодни за земеделско ползване земи от IX и X категория с бал до 20.
В таблица № 31 е дадено разпределението на територията на общината и на
землищата на съставните населени места по категории.
Размерът на качествените земеделски земи (от І до IV категория) на територията на
общината е малък –1020,7 ха /IV категория/.
Общото заключение е, че най-голямата част от продуктивните земи на
територията на общината (23,4% от територията й) са непригодни за земеделско
ползване - от IX и X категория с бал до 20. Със средни условия са 577,2 ха, или 3,8%
от общата територия.
Преобладаващата част от територията на общината е некатегоризирана - 66,1%.
Това са урбанизираните територии, терените за транспорт и инфраструктура,
горската територия, реки и водни обекти и др.
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Табл. 31.Разпределение на територията на община Пирдоп по категории
Категория
IV
V
VI
IX
X
Некатегоризирани
Общо:

588.3
244.0
197.4
827.7
1545.1
5618.6

С. Душанци
ха
432.4
61.6
74.2
232.0
956.3
4466.0

9021.1

6222.5

гр. Пирдоп, ха

Обща

%

1020.7
305.6
271.6
1059.7
2501.4
10084.6

6,7
2,0
1,8
7,0
16,4
66,1

15250.10

100,0

Табл. 32. Землища в община Пирдоп
Землище
гр. Пирдоп
с. Душанци
Обща площ на общината:

Площ,
ха
9021.1
6222.5
15250.10

% от площта на общината
59,2
40,8
100,0
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4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
4.1.1.
4.1.1.1.

Пътна инфраструктура
Републиканска пътна мрежа

Първокласните пътища от републиканската пътна мрежа в община Пирдоп са
представени от: Републикански път I-6 (Подбалкански път), с направление от запад
на изток, преминаващ по територията на 9 области: Кюстендилска, Пернишка,
Област София, Софийска, Пловдивска, Старозагорска, Сливенска, Ямболска и
Бургаска. Общата му дължина е 508,5 km, която го прави най-дългият
републикански път в България. В участъка от ГКПП Гюешево до Перник пътят
съвпада с Европейски път Е871, а в участъка от "Петолъчката" до Бургас — с
Европейски път Е773. Дължината му на територията на общината е 6,807 км (от
границата между с общините Златица и Пирдоп до границата между община
Пирдоп и община Антон)
На територията на община Пирдоп не преминават трасета на второкласната
републиканска пътна мрежа.
Третокласен път от републиканската пътна мрежа в разглежданият участък е:
третокласен път 606 – 4,775 км.
Общата дължина на пътищата от Републиканската мрежа в чертите на община
Пирдоп възлиза на 11,582 км, разпределени по класове както следва:


първи клас – 6,807 км;



трети клас – 4,775 км.

4.1.1.2.Общинска пътна мрежа
По данни от утвърденият списък на общинските пътища на Министерски съвет с
решение № 236 и чл.3, ал.4 от Закона за пътищата от 13.04.2007г. дължината на
общинските пътища възлиза на 25,571 км. Тяхната основна цел е осъществяването
на къси и удобни връзки между селата на общините. Това важи особено за тези от
тях, при които транспортният достъп се осъществява само от общински пътища.
Габаритът на пътните платна е основно 7/8 метра, като малка част е 6 метра.

89

Общ устройствен план на Община Пирдоп
Табл. 33. Списък на общинските пътища на община „Пирдоп”
№ Път
по номер
ред
1
2
3

SF02451
SF02453
SF03454

4

SF01450

5

SF02452

6

SF03455

Километраж
Наименование
До
От км
км
3.78
/ I - 6 / Пирдоп - Граница общ. ( Пирдоп - Златица ) - / II-37/
0.000
6
4.99
/ I - 6 / Пирдоп - тур.к-с Борова гора
0.000
5
6.37
/ SF01450, Пирдоп - Душанци / - яз. Жеков вир
0.000
7
/ 1 - 6, Пирдоп - Розино / - Душанци - Граница общ, ( Пирдоп
1.90
-Антон ) - Антон - Стадиона
0.000
8
2.94
/ SF01450, Пирдоп - Душанци / - яз. Душанци
0.000
2
5.56
/ SF02452, Душанци - яз. Душанци / - водохващане Куфарита
0.000
3
ОБЩА ДЪЛЖИНА :

Дълж
ина
(км)
3.786
4.995
6.377
1.908
2.942
5.563

25.571

Делът на републиканските пътища е 31%, което е под средния показател за
страната 42,1%, докато общинските пътища представляват 69% от обща дължина на
пътната мрежа.
Табл. 34 Дължина на пътната мрежа в община Пирдоп
Видове пътища
1.
2.
2.2
2.3
2.4
3.

Обща дължина
/km/
37,153
11,582
6,807
0
4,775

Обща дължина на пътната мрежа
Републиканска пътна мрежа
Първокласни пътища
Второкласни пътища
Третокласни пътища
Общинска /четвъртокласна/ пътна
25,571
мрежа

%
от
мрежа
100%
31%
18%
0%
13%

общата

69%

4.1.2. 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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Преминаващото жп трасе има ключова роля за бъдещо развитие на различни
видове логистики по и около трасето, които биха довели до подобряване на
социално-икономическото положение на населените места.
Инженерна инфраструктура
4.2.1. Водоснабдителна и канализационна мрежа
4.2.1.1. 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.
За общината има изградени следните водоснабдителни съоръжения и довеждащи
водопроводи:
Водоизточници:
Град Пирдоп се водоснабдява от три броя речни водохващания:


Речно водохващане „Въртопа“ 1 (Кт=1025.50) - среден дебит 20л/сек;
разрешено водно количество до 630 720м3/год.;



Речно водохващане „Въртопа“2 (Кт=1022.00) - среден дебит 35л/сек;
разрешено водно количество до 1 103 760м3/год. На речни водохващания
Въртопа има изграден първичен утаител.



Речно водохващане „Еленско дере“ - среден дебит 10л/сек; разрешено водно
количество до 315 360м3/год;

Част от град Пирдоп се захранва от дренаж „Царев кладенец“
Село Душанци се водоснабдява и от речно водохранилище „Куфарита". През
последните години е извършена реконструкция на водохващане на р. Куфарита за
водоснабдяване.
Довеждащи водопроводи:
За град Пирдоп:


Довеждащия водопровод от Речно водохващане „Въртопа“1 и „Въртопа“2 до
облекчителна шахта 1(Кт=960.64; Кхр=959.00) е от тръби ф300 АЦ и дължина
3075м;
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Довеждащия водопровод от облекчителна шахта 1 (Кт=960.64; Кхр=959.00)
до облекчителна шахта 2(Кт= 878.40, Кхр= 876.60) е от тръби ф300 АЦ и
дължина 1885м;



Довеждащия водопровод от облекчителна шахта 2 (Кт= 878.40; Кхр= 876.60)
до отклонение за село Душанци е от тръби ф300 АЦ и дължина 3210м;



Довеждащия водопровод от отклонение за село Душанци до връзка от речно
водохващане „Еленско дере“ е от тръби ф300 АЦ и дължина 3520м;



Довеждащия водопровод от речно водохващане „Еленско дере“ е от тръби
ф125 АЦ и дължина 1220м;



Довеждащия водопровод до напорни резервоари е от тръби ф300 АЦ и
дължина 3605м;



Довеждащия водопровод до напорни резервоари до град Пирдоп е от тръби
ф300 АЦ и дължина 1260м;

За с. Душанци:


Довеждащия водопровод до напорни резервоари село Душанци - PE HD ф
140 DN6 с дължина 1350м и ф 110 DN10 с дължина 2120м;

Резервоари за вода:


Напорени резервоари град Пирдоп – 2х1000м3 с КТ =760,00;



Напорен резервоар село Душанци – 170м3 с КТ = 758,30;



Напорен резервоар село Душанци – 200м3 с КТ = 759,00;

Около 40% от водопроводната мрежа на град Пирдоп е подменена. През май 2012
г. е започнало строителство по Оперативна програма околна среда 2007-2013г. за
реконструкция на канализационната мрежа и подмяна на съпътстващи ги
водопроводи, представляващи 50% от водопроводната мрежа на град Пирдоп и
село Душанци. Интегрираният воден проект допринася за повишаване на
качеството на питейната вода, намаляване на загубите й и подобряване на
състоянието на околната среда. В следващ етап от изпълнение се предвижда
зониране на водопроводната мрежа на град Пирдоп, изграждането на два
допълнителни резервоара за вода с всеки с обем 3000м3.

4.1.1.2.

Канализация

Канализационните системи в населените места на общината имат важно значение
за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на
водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесие. По
степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и
пречиствателни станции за отпадъчни води има значително изоставане спрямо
развитието на водоснабдителните системи.
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
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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"
за Град Пирдоп и село Душанци, 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 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.

4.2.2. Електроснабдителна мрежа
Електроснабдяването на община Пирдоп е част цялостната енергийна система на
Република България.
На територията на общината има изградени мрежи и системи за пренос и
разпределение на електрическа енергия до потребителите. Електроенергията се
ползва основно за задоволяване на нуждите на битови потребители и промишлени
мощности.
Пренос на електроенергия.
През землището на община Пирдоп преминава един електропровод 400kV и един
електропровод 110kV.
Разпределение на електроенергия.
Всички населени места на територията на община Пирдоп са захранени с
електрическа енергия от електропроводи 20kV, които са свързани на страна
„Средно напрежение” в подстанция „Златица“, на територията на общ. Златица.
Във всяко населено място са изградени трансформаторни постове 20/0,4kV,
обезпечаващи нуждите на електропотребителите на ниво „Ниско напрежение”.
Трафопостовете по населени места са както следва:


гр. Пирдоп – пет трафопоста и три мачтова трафопоста за битови потребители,
като и един мачтов трафопост за промишлени нужди. Изградени са и два
трафопоста от селски тип извън населеното място, в землището на с. Пирдоп
за нуждите на обекти отдалечени от изградената мрежа Ниско напрежение на
селото.



с. Душанци – четири трафопоста от селски тип за битови потребители, един за
кариера в землището на селото и един за вилната зона.

Изградената инфраструктура за пренос и разпределение на електроенергия
обезпечава нуждите на общината в настоящия момент.
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III.

ПРОГНОЗА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ПИРДОП

Бъдещото пространствено развитие на община Пирдоп, ще бъде повлияно от
действието на редица стимулиращи и задържащи развитието фактори от глобален,
национален, регионален и местен характер – икономически, геополитически,
екологически и социално-културни. Глобализацията в световен мащаб може да се
отрази както положително, така и отрицателно на развитието на периферните
райони на Европа, какъвто е районът на Балканите, и в частност на България. При
негативно отражение на глобалните процеси, в националната ни територия ще се
почувства още по-негативно, особено в периферните и граничните и планинските
райони, отдалечени от големи градски центрове, каквато е и територията на
Община Пирдоп и бившите средногорски общини. Позитивно отражение на
глобализационните процеси може да се очаква само при провеждане на разумна
политика на балансирано регионално развитие и устройствено планиране.
С ОУПО са изследвани вариантите на социално-икономическо и пространствено
развитие на региона, дефиниран от границите на общините Пирдоп, Златица,
Пирдоп, Чавдар и Антон, и в частност на самата община Пирдоп.
Вариантите за развитие, са съобразени с протичащите глобални и локални процеси,
и са в пълна обвързаност с националните пространствени модели на развитие. В
настоящия раздел са предложени съответните действия и предвидени адекватни
устройствени мероприятия.

1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Регионален контекст
Планирането и управлението на територията представя единен и непрекъснат
процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически обоснована
интегрирана система, чрез която се цели да се постигне адекватно на нуждите и
съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея
ресурси и потенциали. Това представлява пространствено детерминиран
динамичен процес, основаващ се от една страна на природите и социалноикономически характеристики на територията, а от друга на желанията и нуждите
на местната общност, изразени чрез формулираната и прилагана регионална и
устройствена политики. Паралелно с това, целият пространствено детерминиран
процес на териториално развитие се осъществява в контекста на комплексна и
динамична среда, имаща своите локални, регионални, национални и
наднационални влияния и реалности, като всичко това оказва влияние върху
всички аспекти на развитието на конкретната територия.
От гледна точка на социално-икономическото развитие в перспектива, региона,
дефиниран от границите на общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и Антон,
се явява сравнително еднороден като характеристики на наличните потенциали и
ресурси за развитие, както и на начина на тяхното усвояване.
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С оглед на това, при определяне перспективите пред развитието на територията на
региона в социално икономически аспект, с най-голямо значение са следните
основни фактори:


Силната административна фрагментираност на иначе еднотипният и
компактен географски регион, попадащ в границите на Златишкопирдопското поле и включващ съответните части от Стара Планина и
Средногорието. Тази силна административна фрагментираност представлява
трудност от гледна точка на използването на концентрацията на човешките
ресурси като фактор за обосновка на социално- икономическо развитие, за
дефиниране и оптимизация на социалното обслужване и критичните
социални услуги (здравеопазване, образование и др). Сравнително малките
като територия общини, формиращи региона, поради редица нормативни
ограничения произтичащи от това;



Вторият фактор определящ бъдещото социално икономическо развитие на
региона е свързано с медно-рудните находища и очакваното изчерпване на
тези ключови за развитието на региона към настоящият момент ресурси,
захранващи основните предприятия: „Елаците Мед”, „Дънди Прешъс Метълс
Челопеч”, „Аурубис България” и „Асарел Медет”. Въпреки усилията за
удължаване на експлоатационният период на рудниците, хоризонта на
тяхната работа се очертава да бъде максимум до 2030г;



Поради значителното „екологично натоварване“ на обработваемите земи
вследствие на добивната, обогатителната и металургичните индустрии, към
настоящият момент земеделското производство е със силно ограничени
възможности, което налага продължителен период на рехабилитационноочистителни дейности. С оглед на това, перспективите пред развитието на
растениевъдството и пасищното животновъдство не са особено големи, но
имат потенциал за развитие;



Демографската база и свързаният с нея демографски потенциал са
сравнително стабилни в сравнение със средните нива в региона, най-вече
поради сравнително големият контингент от трудоспособно население, заето
в основната индустрия за региона- добив и обогатяване на цветни и ценни
метали.

Прогноза за икономическото развитие на региона:
В краткосрочен и средносрочен план (до 2025-2030г) икономическият облик на
региона като цяло ще остане непроменен със стабилна доминация на
индустриалното производство (добив и обогатяване на цветни метали), което като
цяло ще се дължи на координираните усилия на общините и основните
предприятия за удължаване на експлоатационният период на експлоатираните
находища.
През последните години се наблюдава ръст в производството на анодна и
електролитна мед, което дава основание да се предполага че в краткосрочен план
тази тенденция в общи линии ще остане непроменена, още повече с оглед на
обстоятелството, че основното предприятие в региона Аурубис България АД,
непрекъснато инвестира както в производственият цикъл, така и в околна среда.
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Тенденциите в производството на предприятието през последните години
видни от графиката по-долу:

са

Фиг.7. Тенденции в производството на мед в периода 2009-2013г

В световен мащаб потреблението на мед непрекъснато нараства, което ще бъде
запазено като тенденция и в следващите години, разбира се с нарастване делът на
рециклирането като източник на суровина за индустрията.

Фиг. 8 Нарастване на потреблението на обработена мед в хиляди метрични тона
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В средносрочен план се очертава нивата на заетост в сектора да се запазят
относително на същите нива, с тенденция към постепенно намаление към
хоризонта на предполагаемият период на изчерпване на запасите- 2030г.
Паралелно с тази обща тенденция се очаква постепенно нарастване делът на
услугите в местните икономики, което отдавна е установена тенденция за
регионите в страната, където няма доминация на тежка или добивна индустрия и
които са извън обхвата на интензивното земеделие. С оглед и на инвестиционната
политика, която се води от общините в региона, се очаква делът на услугите
сериозно да се увеличи, като сектора към 2030 г. ще произвежда не по малко от
20% от брутната добавена стойност в местните икономики.
Развитието на земеделието през следващите 20-25 години не се очаква да
претърпи значителни изменения спрямо настоящият период, като причините за
тази прогноза са комплексни - от една страна ограниченията поземлен фонд и
ниското качество като цяло обработваемите земи, а от друга- поради сериозната
натовареност на почвите в региона с тежки метали, което се явява съществен
ограничител за интензифициране на този най-стабилно развиващ се стопански
сектор у нас през последните 7 години. В общи линии земеделското производство
се очаква да запази сегашните нива в структурата на произведената продукция от
местните икономики, като са налице определени резерви по отношение
изграждането на преработвателни мощности и затваряне на цикъла на
агробизнеса.
Не на последно място, когато става въпрос за социално-икономическото развитие
на региона, включващ общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и Антон, не
следва да се изключва възможността за „изнасяне“ на част от трудовите ресурси в
посока устойчиво развиващите се икономически центрове в региона, и най-вече в
София. Това изнасяне следва да е във формата на ежедневни трудови пътувания,
който модел обаче задължително е свързан с осигуряване на адекватна
транспортна инфраструктура и обслужване, чрез които да се гарантира бърз и евтин
начин на регулярно ежедневно придвижване. Към настоящият момент изохронът
на достъпността до столичният град не отговаря на стандартите за такъв модел на
организация, което предполага значителни инвестиции в транспортна
инфраструктура:
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Фиг.9 Транспортен достъп до София и Пазарджик от целевият регион

Демографско развитие
Основните документи, които бяха съобразени при разработването на прогнозата на
населението на общината са: Национална стратегия за демографско развитие на
населението в Република България за периода 2012 г.-2030 г.; Национална
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; Национална
стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.; Национална стратегия на
Република България по миграция и интеграция (2008-2015); Прогнози на НСИ за
населението на страната и др., както и реалната демографска ситуация в общината.
В условията на демографски преход, от режим на нарастване на населението към
режим на намаляване и остаряване, стратегията за демографско развитие е
изградена върху концепцията за баланс на населението, при която водеща е идеята
за повишаване качеството на живота.
Комплексният анализ на основните параметри на демографската ситуация в
общината показва, че поради голямата инерционност, с която се характеризират

98

Общ устройствен план на Община Пирдоп
демографските процеси, значително увеличаване на броя на населението от
демографска гледна точка не може да бъде обосновано в периода до 2030 г.
Прогнозата на населението е разработена в три варианти: песимистичен,
реалистичен и оптимистичен.
При песимистичния вариант се очаква населението на общината да продължи
постепенно да намалява като към края на прогнозния период (2030 г.) да достигне
7700 д. По-нататъшното намаляване и остаряване на населението е резултат от
продължителното действие на общи и специфични тенденции, предвид реалната
възрастова структура, намаленият брой на жените във фертилна възраст и
отрицателното естествено възпроизводство. В сравнителен план демографските
параметри на общината (фертилни контингенти – 21.2%, естествен прираст -6‰ за
периода 2007-2013 г., фертилност под 2.1, т.е. под границата на заместване на
поколенията), които имат непосредствено влияние при формиране на хипотезите
за перспективно развитие на населението на общината са сходни с тези на областта
(съответно 20.6% и -5.5‰) и страната (22.1% и -4.8‰). Социално-икономическите
промени през последните 2 десетилетия също допринесоха за неблагоприятните
процеси във възпроизводството на населението на всички териториални нива.
При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на населението
(8100 д. – 2030 г.). С натрупването на положителни въздействия и подобряването на
средата за живот може да се очаква, че демографските процеси ще се
стабилизират. Проблемите, свързани с развитието на населението не са само
демографски, те са главно социално-икономически. Независимо от
стабилизирането на населението, в резултат на дълготрайното неблагоприятно
развитие на демографските процеси, не се очакват съществени промени във
възрастовата структура, тъй като жизненият цикъл на хората има естествени фази
на развитие и не е творение на никой модел. Основен принос в демографското
развитие на общината ще продължи да има нейният център. Важно значение
според демографската стратегия на страната придобива образованието,
способностите, уменията и здравословното състояние на хората, т.е. човешкия
капитал. От значение е и съхраняването на трудовия потенциал на общината като
елемент на цялостното развитие на човешките ресурси.
При оптимистичния вариант се очаква постепенно нарастване на населението
(8500 д. – 2030 г.), обусловено предимно от социално-икономическото развитие,
забавяне на негативните демографски процеси и механичен прираст с неголям
интензитет главно на контингенти в трудоспособна и надтрудоспособна възраст.
Състоянието на пазара на труда има важна роля в демографското развитие на
общината. Социологическите изследвания показват, че трудовата реализация,
осигуряването на по-добър жизнен стандарт и обучение имат съществено значение
за демографското поведение. Търсенето на решения на демографските проблеми
на всички нива е свързано с икономическото развитие и заетостта. Може да се
очаква, че бъдещите благоприятни изменения в средата ще водят до благоприятни
изменения във възпроизводствените процеси на населението.
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Табл. 35. Община Пирдоп - Прогноза на населението 2013-2030 г. (брой)

Общо
0-14 г.
15-64 г.
65+

2013 г.
8062
1053
5265
1744

Варианти
Песимистичен
2020 г.
2030 г.
7850
7700
1020
1000
5130
5030
1700
1670

Реалистичен
2020 г.
2030 г.
8000
8100
1045
1060
5225
5290
1730
1750

Оптимистичен
2020 г.
2030 г.
8200
8500
1100
1150
5320
5550
1780
1800

Икономическо развитие
Бъдещото икономическо развитие на Община Пирдоп е свързано с активното
сътрудничество и коопериране на общината с другите съседи от цялото
Средногорие с отварянето й към Европа и света.
В Общинския план за развитие на Община Пиродп за периода 2014-2020 г. са
заложени - очаквания за динамично и устойчиво развитие на общината, за висок и
интелигентен икономически растеж и за съхранени природа и културноисторическо наследство.
В приоритетите са залегнали развитие на секторите - селско стопанство, туризъм на
базата на природните забележителности и културно-историческото наследство, и
иновативни технологии.
Основната стратегическа цел на развитието на община Пирдоп13 в средносрочен и
дългосрочен период е: Изграждане на отворена икономика със стабилни
темпове на растеж и високи стандарти на жизнената среда при съхранен
екологичен баланс.
Първият вариант на прогнозата на нейната реализация, предвижда
средногодишни темпове на растеж, около 5-6% през целия прогнозен период
(2014-2035 г.). По отношение на конкурентоспособността на продукцията найдобри перспективи са в подотрасли туризъм, преработваща промишленост и преди
всичко хранително-вкусова промишленост, модерен аграрен сектор.
Вторият (целеви) вариант характеризира темповете и структурата на
производството, необходими за постигане на едно сравнително високо равнище на
развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на фактори
със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската икономика.
Реализацията на втория (целеви) вариант предполага наличие на целенасочени
управляващи въздействия. Предвидените средногодишни темпове в периода
(2014-2035г.) По този вариант са определено високи 7-8 % средногодишен растеж и
структура, ориентирана към високоефективни пропорции на секторите, отраслите и
производствата. И при този вариант производствената структура ще включи
развитие на туризъм, преработваща промишленост и преди всичко хранително13
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вкусова, модерен аграрен сектор. Но основният акцент създаване на
високопродуктивна индустрия, развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран
с хранително-вкусова индустрия и туризъм.
И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с динамично
развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за
развитието на тази подсистема.
В тази връзка, за реализация на тези хипотези е необходимо създаването на
адекватен модел за организация на пространството на общината, който от една
страна да способства за ефективното усвояване на предимствата на територията,
нейните потенциали и ресурси, а от друга - да допринесе до
решаването/смекчаването на някои от най-съществените проблеми, които
лимитират нейното развитие.
При разработването на бъдещия интегриран модел за устройство на територията,
чрез настоящият ОУПО, са взети предвид нейните възможности за икономическо
развитие.
Община Пирдоп разполага с дадености за развитие на природосъобразно селско
стопанство - животновъдство и земеделие. Умелото използване на местните
природни блага, внедряването на подходящи форми на стопанисване и технологии
създават възможности за производство на конкурентноспособна продукция, найвече в областта на екологичното земеделие и хранително – вкусовата
промишленост. Ведно с обновлението на средствата за производство, тези
възможности са условие за привличане на нови партньори, кредитори и
инвеститори. Потенциалите на земеделските земи на община Пирдоп са
предпоставка за поставяне на приоритети в нейното развитие. Един от тях е
свързан с формирането на модерен аграрен сектор.
Перспективите за развитие на растениевъдството на общината са в сферата на:
въвеждане на технически култури; стимулиране на биологичното производство повишаване на осведомеността, запознаване на производителите с нормативната
база, както и с научните постижения и добри практики; увеличаване добивите на
зърнените и технически култури от единица площ чрез въвеждане на научен
подход. Нереализирани резерви за повишаване на ефективността на сектора са
научно обслужване, сортовият състав, агро-технологиите и агро-мениджмънтът.
В община Пирдоп съществуват възможности за развитие на планинско пасищно
животновъдство на базата на значителния размер мери и пасища, както и на
добива на сено от естествените ливади. Препоръчително е да се подобри породния
състав като се обърне внимание на местни приспособени породи.
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, изграждане на съвременни животновъдни
ферми за отглеждане на крави, свине, овце, кози, зайци, птици и други, отговарящи
на изискванията на Европейския съюз.
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Добри перспективи има пред производството и преработката на мед и пчелни
продукти в региона, пчеларите и изкупвателните фирми да обединят усилията си
за подобряване на качеството на продукцията си и в търсене на нови пазари.
Нереализирани резерви за повишаване на ефективността на сектора са научно
обслужване, породният състав, агро-технологиите и агро-мениджмънтът.
Горското стопанство и предимно дърводобивът също са от особено голямо
значение за икономиката на община Пирдоп. На фона на намаляване на
производството на предприятия в района и освобождаване на работещите в тях,
горското стопанство като отрасъл създава заетост и поминък на част от
населението, като предлага работни места за постоянни и сезонни (временни)
работници. От значение за населението са и страничните ползвания на гората. Те
носят допълнителни доходи на населението на общината. Най-важно място заема
пашата на добитък в горите. Върху цялата площ на ДГС „Пирдоп” се разрешава
паша на едър и дребен добитък в размер на 11895,6 ха. От горския фонд може да
се добива сено и фураж от наличните дивечови ниви, голини и поляни. При
отгледаните сечи и сечите за реконструкция е възможно е да се добива и
листников фураж. Добиването на билки, малини, къпини, боровинки и гъби
(главно манатарка и пачи крак) дава възможност за допълнителни доходи на
голяма част от местното население.
Стратегическите цели в развитието на селското и горското стопанство са:


Създаване на условия за развитие на конкурентноспособно и пазарно
ориентирано селско и горско стопанство.



Стимулиране на развитието и връзките с производителите.



Стимулиране на развитието на екологично съобразни производства.



Стабилизиране на растениевъдството и животновъдството и дърводобива.



Подобряване качеството на земеделската и горската продукция съобразено с
изискванията на ЕС.



Опазване на земеделските и горски територии.

В община Пирдоп не е реализиран потенциала за развитие на туризма. Той е
сравнително слабо развит, но въпреки това съществуват условия за следните
форми на туризъм:


Природен:
Планински, речен, орнитоложки, пешеходен, туристическо
ориентиране, пейзажно-фотографски, събирачески;



Приключенски: екстремен, откривателски, др.



Екотуризъм;



Еко-селски туризъм;



Културно-исторически;



Фестивален и събитиен културен туризъм.

Развитието на отрасъла ще доведе от една страна до нови възможности за малкия
и среден бизнес в общината, създаване на нови работни места, промотиране и
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използване на местните природни и културни ресурси. От друга са необходими
значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата инфраструктура и да се
маркетират туристическите обекти. Изграждането на добро партньорство между
местния бизнес и местните власти би създало благоприятна среда за реализация на
публично-частни проекти в тази сфера.

Обитаване
При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се поставя
търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на
съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за
жилищни нужди.
Проучванията на съществуващото положение показват, че в жилищните територии
в настоящите граници на населеното място са налице резерви, с оглед
потребностите на постоянното население и демографските прогнози, както
териториални, така и като изграден, неизползван жилищен фонд. В същия контекст,
налице е нереализиран потенциал за развитие на системата "второ жилище", за
ползване от жители на други общини и от чужбина. В близките години община
Пирдоп ще разчита основно на съществуващия фонд.
На това основание с ОУП не се предвижда екстензивно развитие на жилищните
територии. Частични разширения при населените места се предвиждат само за
зоните, в които има поземлени имоти с променено предназначение или заявени
такива намерения.
С проекта за ОУП се потвърждават вече извършените намеси в териториалната
структура и се ограничава по нататъшна промяна на предназначението на
поземлени имоти.
Ресурсът обаче, привличан в жилищния сектор за изграждане на социални жилища,
е крайно недостатъчен. За да може общината да провежда адекватна общинска
жилищна политика в някои от зоните за обитаване могат да се реализират
социални жилища.
За съществуващите жилищни територии е определена предимно устройствена зона
с малкоетажно жилищно застрояване.

Културно - историческо наследство (КИН)
Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена
среда, и в частност – на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите,
определящи качеството на живот на населението.
В общината културно-историческото наследство все още не е добре проучено,
археологическите обектите, които са декларирани, са разкрити инцидентно.
Системата от недвижими културни ценности не е достатъчно пълна, нейния
потенциал не е разкрит. В този смисъл все още няма достатъчно предпоставки за
определяне на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от Закона за
културното наследство.
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Много важни със своята научна значимост са праисторическите селища, но тъй като
тяхната среда в течение на хилядолетията е променена, те не биха могли да
съставят пълноценен културен ландшафт.
Към момента няма добре социализирани недвижими културни ценности и няма
обект, който да изисква съставянето на План за опазване и управление по чл. 78 и
чл.81от ЗКН
Насоки за опазване, експониране и социализиране:
1.
Обектите, намиращи се в града, трябва да бъдат, необходимо да се разгърне
музейната дейност – да се обогати и разшири, да се добавят нови тематики, като се
акцентира върху специфични за региона исторически особености.
2.
Необходимо е по-цялостно проучване и изследване, маркиране и
приобщаване към системата на отдиха и туризма на археологическите обекти.
3.
След проучването им, на археологическите обекти трябва да бъдат
определени охранителни зони и режими за тяхното опазване, да се усъвършенства
юридическата защита за всички НКЦ в общината, да се актуализира базата данни.
Обектите, представляващи научна и обществена ценност трябва да бъдат
4.
консервирани, реставрирани и удачно експонирани.
5.
При проучване, консервация, реставрация и социализация на някои от
археологическите обекти в общината може да се създаде система от вътрешни
културни маршрути, като например може да се наблегне системата от калета,
функционирала през античността и усъвършенствана през средновековието,
множеството могилни некрополи, струпването на недвижими културни ценности
около Еленската базилика и др.. Културен маршрут може да бъде организиран и по
трасето на стария римски път, като се включи и моста от тази епоха над р.
Куфарита.
След проучването им (или на част от тях), в зависимост от резултатите от
изследванията, може да се състави културен маршрут, свързващ могилите от
некрополите около с.Душанци.
Друг възможен маршрут (екопътека) е този до Голямото и Малкото кале.
6.
Да се наблегне на туристическия потенциал на Еленската базилика и
археологическите обекти около нея.
7.
Да се проучат, консервират, реставрират и социализират праисторическите,
антични средновековни селища източно от гр.Пирдоп, като се покаже и експонира
времевото развитие на селищната структура и се развие техния туристически
потенциал.
8.
Една от насоките за опазване, експониране и социализиране на културното
наследство, по която вече се работи, е свързаността с другите общини чрез общото
им историческо минало и общо наследство – създаване на туристически
микрорайон Средногорие. Най-богата на атрактивно културно наследство е
Копривщица и туристическите връзки с нея могат да бъдат разширени.
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9.
Да се разработи цялостна информационна система, свързана с музейното
дело.
10. Да се стимулира привличането на обществеността, НПО, подрастващите и
младите в изучаването, опазването, поддържането и популяризирането на
културно-историческото наследство.
11. Като се отчете културно-историческия потенциал, в системата „Отдих и
туризъм” да се заложи развитие, свързано с опознавателния и културно-историчеки
туризъм, развитие на легловата база. Да се предвиди развитие на селския туризъм
в село Душанци.
12. Необходими са иновации в представянето на съществуващото културно и
природно наследство и осигуряване на по-голяма удовлетвореност на
специфичните изисквания, в зависимост от търсенето.
13. Разнообразието на съществуващите туристически продукти, използващи нови
технологии за интерактивност и излагане на културното наследство чрез
съвременни информационни технологии и сценичното изкуство, с цел постигне поголяма атрактивност.
14. Развитие на нови алтернативни форми на туризъм (селски, екологичен,
конгресен и зимен). Използване по-пълноценно на природния и антропогенния
ресурс, материално и нематериално културно наследство.
15. Създаване на атрактивен календар със събития, свързани с нематериалното
наследство, традиции, ритуали и използващи рамката на недвижимите културни
ценности.

Населено
място

1

1

Тракийско
светилище и
крепост

2

2

"Драгулов път"
/Драrулов
с. Душанци
калдъръм"/

с. Душанци

Вид на НКЦ
според
Махала
научната и
/местност/
културната
наимено-вание
област, към
на квартала и
която се
други данни
отнасят, съгл.
чл. 47 от ЗКН

500 м западно

Режим

Наименование
на НКЦ

Статут по смисъла на ЗКН
Идентичен с №

Локализация

Категория на НКЦ

№ в населеното място
/№ по съответния списък/

№ по проект за ОУП

За устройство на защитените територии за недвижимото културно наследство с
ОУП се дефинират следните режими за опазване и защита, разписани подробно
в Раздел „Правила и нормативи за прилагане на ОУП” :

архитектурностроителен от
Античността и за сведение
Средновековието

Ткин 5

местно
/предв. кат./

Ткин 5

археологически
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3

3

Каменен мост
с. Душанци
на р. Куфарита

4

4

Антично
селище, в двора с. Душанци
на АПК

5

5

Могилен
некропол

с. Душанци

6

6

Могилен
некропол

с. Душанци

7

7

Могилен
некропол

с. Душанци

м. "Долбаш", 1,5национално
2 км северно,
археологически
/предв. кат./
над р.Дебелска

Ткин 5

8

8

Могилен
некропол

с. Душанци

м. "Ташлъ тепе",
национално
12 км северно, археологически
/предв. кат./
до ж.п. Линията

Ткин 1

9

9

Могилен
некропол

с. Душанци

м. "Ташлъ тепе" археологически

национално
/предв. кат./

10,12,13, Ткин 1,
90
Ткин 2

10

10

Могилен
некропол

с. Душанци

м . "Ташлъ тепе",
национално
археологически
13 км северно
/предв. кат./

9,12,13,90

Ткин 1,
Ткин 2

11

11

Надгробна
могила

с. Душанци

м. "Ташлъ тепе"
археологически национално
12 км северно
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12

12

Могилен
некропол

с. Душанци

м . "Ташлъ тепе",
археологически
12 км северно

9,10,13, 90

Ткин 1,
Ткин 2

13

13

Могилен
некропол

с. Душанци

м . "Ташлъ тепе",
12 км северно,
национално
археологически
над язовир
/предв. кат./
Тополница

9,10,12, Ткин 1,
90
Ткин 2

14

14

Две надгробни
с. Душанци
могили

м. "Дутина", 2 км
археологически национално
югозападно

115,116

15

15

Надгробна
могила, над р.
Куфарита, до
селото

0,3 км, източно,
до "Драгуловия археологически национално
път"

Ткин 1

16

16

Средновековна
с. Душанци
крепост

при оброк "Св.
Георги", 1.5 км
източно

17

17

Средновековна
с. Душанци
църква

18

Средновековна
църква "Св.
с. Душанци
Никола"

19

Средновековна
църква "Св.
с. Душанци
Троица", в
селото

18

19

с. Душанци

м."Селище"

археологически

местно
/предв. кат./

Ткин 3

археологически

местно
/предв. кат./

Ткин 1

м. "Спасови
национално
могили", над р.
археологически
/предв. кат./
Дебелска: 0,5 км
северно
м. "Спасови
могили", 1,5 км
национално
археологически
северно над р.
/предв. кат./
Дебелска

Ткин 1,
Ткин 2

Ткин 5

Ткин 1

археологически

местно
/предв. кат./

Ткин 1

археологически

местно
/предв. кат./

Ткин 3

до пътя за хижа
"Артьовица",
национално
левият бряг на р. археологически
/предв. кат./
Тополница, 1 км
южно

Ткин 5

местно
/предв. кат./

Ткин 5

археологически
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20

20

Средновековно
с. Душанци
селище

21

1

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

22

2

Еленската
черква при
Пирдоп
Базиликагр. Пирдоп
Еленската
базилика, 3 км
източно

23

3

Възпоменагр. Пирдоп
телен паметник

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

Възпоменателе
н паметник, цгр. Пирдоп
вата "Успение
Богородично"
Възпоменателе
н паметник,
гр. Пирдоп
двора на
училището
гр. Пирдоп
Къщата на
/гр.
Хаджи Иван
Средногорие
Джуров
/
Къщата на
гр. Пирдоп
Хаджи Иван
/гр.
Джуров и
Средногорие
Хаджи Богдан
/
Димитрови
гр. Пирдоп
Соколовата
/гр.
къща
Средногорие
/

9

Историческа
местност

30

10

Историческо
място "Гроба"

31

11

Историческа
местност
"Попов гроб"

29

м."Селище",
между църквите
'Св. Никола и Св.
местно
археологически
Троица", левият
/предв. кат./
бряг на р.
Тополница
архитектурностроителен от
м. "Голямото
градище", 6-7 км Античността и местно
югозападно
Средновековието
народна
старина
архитектурностроителен от национално
Античността и
Средновековието
м. "Горна мурта"

Ткин 1

Ткин 5

Ткин 6

местно

Ткин 4

исторически

местно

180

Ткин 4

исторически

местно

179

Ткин 4

исторически

местно

исторически

местно

исторически

местно

м."Картаал кая",
гр. Пирдоп
в Стара планина,
/гр.
източно от връх исторически
Средногорие
Паскал, северно
/
от кв. Пирдоп

местно

извън
землището
на Пирдоп

местно

извън
землището
на Пирдоп

за сведение

извън
землището
на Пирдоп

гр. Пирдоп
/гр.
12 км северно в
исторически
Средногорие Стара планина
/
гр. Пирдоп
/гр.
16 км източно в
исторически
Средногорие Стара планина
/

Ткин 3

41

Ткин 3

Ткин 3
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32

12

33

13

34

14

35

15

36

16

37

17

Историческа
местност
"Въртопа"

гр. Пирдоп
/гр.
18 км източно в
исторически
Средногорие Стара планина
/

м. "Мухча",
гр. Пирдоп
Лобно място на
"Пульов
/гр.
Хаджи Иван
кладенец", в
Средногорие
Джуров
Средна гора, 10
/
км южно
Историческа
гр. Пирдоп
местност
/гр.
10 км
"Емерлиците",
Средногорие югоизточно
10 км
/
югоизточно
Историческа
гр. Пирдоп
местност
/гр.
10 км
"Хайдушка
Средногорие югоизточно
поляна"
/
гр. Пирдоп
Историческа
/гр.
9 км южно в
местност "Барух
Средногорие Средна гора
ханата"
/
гр. Пирдоп
Историческо
/гр.
2 км южно
място
Средногорие
/

за сведение

извън
землището
на Пирдоп

исторически

за сведение

Ткин 5

исторически

за сведение

Ткин 5

исторически

за сведение

Ткин 5

исторически

за сведение

Ткин 5

исторически

местно

Ткин 5

гр. Пирдоп
местност "Бялата
/гр.
чешма", 3 км
исторически
Средногорие
северно
/

18

Историческо
място свален

38

19

гр. Пирдоп
Къща на Никола /гр.
Досков
Средногорие
/

исторически

местно

Ткин 3

39

20

Църква "Св.
Богородица"

гр. Пирдоп

художесвен

I гр.

Ткин 3

40

21

Теодосиевата
къща

гр. Пирдоп

архитектурностроителен

за сведение
/предв . кат./

Ткин 5

41

22

Хаджи
Богдановата/
Хаджи
Димитровата/
къща

гр. Пирдоп

архитектурностроителен

местно
/предв. кат./

42

23

Луканова къща гр. Пирдоп

архитектурностроителен

местно
/предв. кат./

за сведение

27

Ткин 3

Ткин 3
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43

24

Родна къща на
Никола
гр. Пирдоп
Пушкаров

44

25

Праисторическо
гр. Пирдоп
селище

45

26

исторически

местно
/предв. кат./

Ткин 3

м. "Бучун" и
"Чешко поле"

археологически

национално
/предв. кат./

Ткин 5

Праисторическо
гр. Пирдоп
селище

при могилата
"Тартарица", 2
км източно

археологически

национално
/предв. кат./

136

Ткин 1,
Ткин 2

154

Ткин 1,
Ткин 2

46

27

Праисторическо
гр. Пирдоп
селище

източия край на
Пирдоп,
национално
керемидарницат археологически
/предв. кат./
а на Ненчо
Стрелков

47

28

Праисторическо
гр. Пирдоп
селище

м . "Тяовене",
извън
национално
между Пирдоп и археологически
землището
/предв. кат./
"Бакържика"
на Пирдоп

48

29

Праисторическо
гр. Пирдоп
селище

49

30

Култови
съоръжения

гр. Пирдоп

м. "Камджа", при
ж.п. линията
археологически
северно
при
керемидарницат
археологически
а на Ненчо
Стрелков

национално
/предв. кат./

158

Ткин 1,
Ткин 2

за сведение
/предв . кат./

Ткин 5

Ткин 5

Ткин 5

31

Антично селище гр. Пирдоп

западно от
местно
"Еленската
археологически
базилика", 4 км
/предв. кат./
североизточно

32

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

3,5 км
северозападно,
национално
археологически
0,5 км от пътя за
/предв. кат./
Карлово

52

33

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

югозападно от
"Еленската
национално
археологически
базилика" и 4 км
/предв. кат./
североизточно

122

Ткин 1

53

34

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

черквището "Св.
Тодор", 4 км
археологически национално
североизточно

123

Ткин 1,
Ткин 2

120

Ткин 1

50

51

54

35

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

3,5 км
североизточно,
западно от
археологически национално
"Еленската
базилика"

55

36

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

3,5 км
североизточно, археологически национално
при "Св. Тодор"

124

Ткин 1

56

37

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

3 км
североизточно, археологически национално
при "Св. Тодор"

125

Ткин 1

109
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57

38

Надгробна
могила,
"Тартарица"

гр. Пирдоп

2 км източно

археологически национално

138

Ткин 1

58

39

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

"Дервишка
могила", 2,5 км археологически национално
източно

121

Ткин 1

59

40

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. "Чешко nоле"
и "Тартарица", 2 археологически национално
км източно

135

Ткин 1

60

41

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

"Баира", 3 км
югоизточно

археологически национално

140

Ткин 1

61

42

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

"Св. Петка", 1 км
археологически национално
южно

145

Ткин 1

62

43

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

146

Ткин 1

63

44

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

141

Ткин 1,
Ткин 2

64

65

66

0,5 км. Западно
от Пирдоп,
археологически национално
"Рошава
Драгана"
Пирдоп и
национално
Златица, билото
археологически
/предв. кат./
на рида, 2-2,5 км
южно

119,
Пирдоп,
забележка:
Медодобивният археологически национално
писмо с
завод
изх. 492 от
17.08.2000

45

"Голямата
могила"

46

Средновековен
гр. Пирдоп
манастир

Пирдоп,манасти
р "Св. Тодор" 3,5
местно
археологически
км
/предв. кат./
североизточно

Ткин 3

Византийска
крепост

над "Еленската
базилика", при
параклиса "Св.
Спас" 7 км
североизточно
от Пирдоп

местно
/предв. кат./

Ткин 1

за сведение
/предв . кат./

Ткин 5

за сведение
/предв . кат./

Ткин 5

47

гр. Пирдоп

гр. Пирдоп

археологически

"Голямото кале",
4-5 км
югозападно от
археологически
града, на десния
бряг на р.
Топoлница
"Малкото кале",
ляв бряг на р.
археологически
Топoлница

67

48

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

68

49

Средновековна
гр. Пирдоп
крепост

69

1520001

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин 1,
Ткин 2

70

1520002

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин 1,
Ткин 2

71

1520003

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин 1,
Ткин 2

72

1520004

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин 1,
Ткин 2
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73

1520005

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин 1,
Ткин 2

74

1520006

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Спасови
могили

Ткин1,
Ткин 2

75

1520007

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Остра могила

Ткин1,
Ткин 2

76

1520008

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Остра могила

Ткин1,
Ткин 2

77

1520009

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Остра могила

Ткин1,
Ткин 2

78

1520010

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

79

1520011

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

80

1520012

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

81

1520013

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

82

1520014

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

83

1520015

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

84

1520016

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

85

1520017

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

86

1520018

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин1,
Ткин 2

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин 1

с. Душанци

м. Драгоеви
могили

Ткин 1

с. Душанци

м. Рибаров гьол

Ткин 1

87

88

89

Единична
1520019 надгробна
могила
Единична
1520020 надгробна
могила
Единична
1520021 надгробна
могила

90

1520022

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

9,10,12, Ткин 1,
13
Ткин 2

91

1520023

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

92

1520024

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

93

1520025

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

94

1520026

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин1,
Ткин 2
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95

1520027

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

96

1520028

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

97

1520029

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

98

1520030

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

99

1520031

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин1,
Ткин 2

100 1520032

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

101 1520033

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

102 1520034

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

103 1520035

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин1,
Ткин 2

104 1520036

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

105 1520037

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Ташлъ тепе

Ткин 1,
Ткин 2

с. Душанци

м. Манина

Ткин 1

с. Душанци

м. Порлука

Ткин 1

с. Душанци

м. Селище

с. Душанци

м. Тръста

Ткин 1

с. Душанци

м. Тръста

Ткин 1

Единична
106 1520038 надгробна
могила
Единична
107 1520039 надгробна
могила
108 1520040 Селище
Единична
109 1520041 надгробна
могила
Единична
110 1520042 надгробна
могила

11

Ткин 1,
Ткин 2

Ткин1,
Ткин 2

национално,Б

111 1520043

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Малка дутина

Ткин 1,
Ткин 2

112 1520044

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Малка дутина

Ткин1,
Ткин 2

113 1520045

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Малка дутина

Ткин1,
Ткин 2

114 1520046

Могилен
некропол

с. Душанци

м. Средна
Дутина

Ткин1,
Ткин 2

115 1520047

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

14

Ткин 1,
Ткин 2

116 1520048

Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

14

Ткин 1,
Ткин 2
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Надгробна
могила

с. Душанци

м. Средна
Дутина

Ткин 1,
Ткин 2

Единична
118 1520050 надгробна
могила

с. Душанци

м. Голяма
Дутина

Ткин 1

гр. Пирдоп

м. Голяма
Дутина

64,
забележка:
писмо с Ткин 1
изх. 492 от
17.08.2000

гр. Пирдоп

м. Кьосова
могила

54

Ткин 1

гр. Пирдоп

м. Дервиш
могила

58

Ткин 1

117 1520049

Единична
119 1520051 надгробна
могила
Единична
120 1520052 надгробна
могила
Единична
121 1520053 надгробна
могила
122 1520054

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

52

Ткин1,
Ткин 2

123 1520055

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

53

Ткин1,
Ткин 2

124 1520056

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

55

Ткин1,
Ткин 2

125 1520057

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

56

Ткин1,
Ткин 2

126 1520058

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

127 1520059

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

128 1520060

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

129 1520061

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

130 1520062

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

131 1520063

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

132 1520064

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

133 1520065

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

134 1520066

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

Държавен горски
разсадник

Ткин1,
Ткин 2

Единична
135 1520067 надгробна
гр. Пирдоп
могила
Селище с площ
136 1520068 до 5 дка
гр. Пирдоп
/махала/
Селище с площ
над 5 дка
137 1520069
гр. Пирдоп
/коме,пагус и
др./

м. Тартарица

м. Тартарица

национално,Б

м. Тартарица

национално,Б

59

Ткин 1

45

Ткин1,
Ткин 2
Ткин1,
Ткин 2
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Единична
надгробна
138 1520070
могила, кота
817.3
Единична
139 1520071 надгробна
могила
Единична
надгробна
140 1520072
могила, Кота
856

гр. Пирдоп

гр. Пирдоп

57

м. Кръста

Ткин 1

Ткин 1

гр. Пирдоп

60

Ткин 1

63

Ткин1,
Ткин 2

141 1520073

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Сарпьовото

142 1520074

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Сарпьовото

Ткин1,
Ткин 2

143 1520075

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Сарпьовото

Ткин1,
Ткин 2

144 1520076 Валове, ровове гр. Пирдоп
Единична
145 1520077 надгробна
гр. Пирдоп
могила
Единична
146 1520078 надгробна
гр. Пирдоп
могила
Селище с площ
над 5 дка
147 1520079
гр. Пирдоп
/коме,пагус и
др./

м. Табията

национално,Б

Ткин 1

м. Св.Петка

61

Ткин 1

м. Рошава
могила

62

Ткин 1

м. Тяовене

национално,Б

Ткин1,
Ткин 2

национално,Б

Ткин1,
Ткин 2

148 1520080

Селище с площ
гр. Пирдоп
над 5 дка

двор на бивше
ТКЗС

149 1520081

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Могилите

Ткин1,
Ткин 2

150 1520082

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Могилите

Ткин1,
Ткин 2

151 1520083

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Могилите

Ткин1,
Ткин 2

гр. Пирдоп

м. Разсадника

национално,А

Ткин1,
Ткин 2

гр. Пирдоп

м. Малката мера

национално,Б

Ткин1,
Ткин 2

гр. Пирдоп

м. Малката мера

национално,А

гр. Пирдоп

м. Тиньовец

национално,А

Ткин1,
Ткин 2

гр. Пирдоп

м. Тиньовец

национално,А

Ткин1,
Ткин 2

152 1520084 Селище

153 1520085

154 1520086

155 1520087

156 1520088

Селище с площ
над 5 дка
/коме,пагус и
др./
Селище с площ
до 5 дка
/махала/
Селище с площ
над 5 дка
/коме,пагус и
др./
Селище с площ
до 5 дка
/махала/

46

Ткин1,
Ткин 2
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157 1520089 Селище

гр. Пирдоп

м. Канджа

национално,Б

Селище с площ
над 5 дка
158 1520090
гр. Пирдоп
/коме,пагус и
др./

м. Канджа

национално,Б

Ткин1,
Ткин 2

48

Ткин1,
Ткин 2

159 1520091

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Артьовица

Ткин1,
Ткин 2

160 1520092

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Артьовица

Ткин1,
Ткин 2

161 1520093

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Артьовица

Ткин1,
Ткин 2

гр. Пирдоп

м. Артьовица

Ткин 1

гр. Пирдоп

м. Диванини
могили

Ткин 1

гр. Пирдоп

м. Диванини
могили

Ткин 1

Единична
162 1520094 надгробна
могила
Единична
163 1520095 надгробна
могила
Единична
164 1520096 надгробна
могила
165 1520097

Могилен
некропол

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

166 1520098

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

167 1520099

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

168 1520100

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

169 1520101

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

170 1520102

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

171 1520103

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

172 1520104

Надгробна
могила

гр. Пирдоп

м. Дражил

Ткин1,
Ткин 2

Манастир,
Втора българска
държава, Късна
173 10003051
гр. Пирдоп
антич-ност,
Късно
средновеко-вие

м. Еленско

национално,Б

Ткин 1

174 10005540

Единична
могила

гр. Пирдоп

м. Оджанците

национално,А

Ткин 1

175 10005539

Единична
могила

гр. Пирдоп

м. Оджанците

национално,А

Ткин 1

176 10005644

Единична
могила

гр. Пирдоп

м. Оджанците

национално,А

Ткин 1
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177 10005645

178

140

179

141

180

142

181

143

182

144

Единична
могила

гр. Пирдоп

Паметник на
опълченците от
гр. Пирдоп, ул.
гр. Пирдоп
“Цар
Освободител”
№ 72
Училищепаметник на
загиналите във
войните 1912 –
1913, 1913, 1915
– 1918, 1944 – гр. Пирдоп
1945 г., Гр.
Пирдоп, ул.
“Цар
Освободител”
№ 72
Паметник на
лейбгвардейски
я капитан
Михаил
Баторски, ул.
гр. Пирдоп
“Капитан
Баторски” № 7 –
в двора на храм
“Свето Успение
Богородично”
Чешмапаметник на
загиналите в
Отечествената
война (1944 –
с. Душанци
1945 г.) жители
на село
Душанци, ул.
“Душанска
комуна”
Паметник на
загиналите
съветски летци,
с. Душанци
Местността
“Орман баш”
край с. Душанци

Крепост,
183 1580021 Аджаница
/Калето/

гр. Пирдоп

м. Оджанците

национално,А

Ткин 1

Паметник

Ткин 4

Училищепаметник, с 5
паметни плочи

25

Ткин 4

Паметник –
надгробна
пирамида

24

Ткин 4

Чешмапаметник

Ткин 4

Морена с
паметна плоча

Ткин 4

археологически

национално,
А

Ткин 1
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2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Извънселищни територии
Определянето на общото (преобладаващото) предназначение на извънселищните
територии изхожда от фактическия начин на земеползване, характеристиките на
основните ресурси и изискванията за тяхното опазване, действието на режими за
особена териториално-устройствена защита и актуалното състояние на елементите
на функционалните системи, чрез прилагане на номенклатурата на Наредба № 7 на
МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
2.1.1. Устройство на земеделски територии
Земеделската територия14 заема общо 5071.67 ха, или 30,1 % от територията на
община Пирдоп, но условията са неблагоприятни за интензивно земеделие.
Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са
раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните терени
и липсата на пътища, както и застаряването на населението.
Основна насока пред развитието на земеделието е опазването в максималната
възможна степен на основния ресурс – продуктивните земеделски земи,
окрупняването им, като се създадат на законово основание (съгласно чл. 37в от
ЗСПЗЗ) 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. Наложителни са промени във формата на
стопанисване, които да доведат до създаване на по-едри съвременни стопанства.
Това може да се осъществи чрез стимули за агрофирми, арендатори или
земеделски кооперации, които да имат интерес, поемайки рисковете, да наемат,
купуват или организират използването на по- нископродуктивни земи.
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.
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. Необходимо е рекултивиране на замърсените
територии (чрез варуване, внасяне на органично-минерални торове и т.н.), което
да се съчетае подходящо със стимулиране отглеждането на земеделски култури,
които не акумулират в ядливите си части тежки метали.
Почвените и климатични условия на територията на общината предоставят
възможности за производство на алтернативни земеделски култури (култивирани
билки, маслодайни култури и т.н.)
14

Информацията за видовете територии и включените в тях земи по начин на трайно ползване са по
данни от Картите на възстановената собственост (КВС) на землищата на съставните населени места
в общината.
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При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, съществуват
условия за производство на екологични чисти продукти в растениевъдството и
животновъдството.
Земеделската земя като важен ресурс за община Пирдоп, следва да бъде
съхранена с основното си предназначение, по тази причина промяна на
предназначението и е допустимо само в определените в общия устройствен план
зони.
Без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава застрояване
с обекти, свързани с ползването им, и чиито функции са съвместими с
предназначението на земята, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба 19 за строителство
в земеделските земи без промяна на предназначението им. Списъкът на сгради,
постройки и съоръжения, които могат да се изграждат в земеделските земи
съдържа: селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска
продукция, селскостопански сгради за отглеждане на животни, сгради за
селскостопански машини, резервоари и водоеми, силажовместилища,
торохранилища и пречиствателни съоръжения, съоръжения за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване, хидромелиоративни съоръжения.
За земеделските земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за
биологичното разнообразие, се установява режим на превантивна устройствена
защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройството на територията. В териториите по
предходното изречение не се допуска промяна на предназначението на
земеделски земи, освен такива, свързани с изграждането и поддържането на
елементите на транспортната инфраструктура, на линейни обекти на друга
техническа инфраструктура и на съоръжения за геозащита. Режимът на
превантивна защита да се прилага:


до влизането в сила на Планове за управление на защитените зони, след
което устройството на посочените територии се съобразява с изискванията на
съответния план;



за зоните за защита по Директивата за хабитатите: при картиране на
местообитанията, изпреварващо съответния План за управление, извън
границите на местообитанията се допуска прилагане на общите правила за
устройство и застрояване в зона земеделски земи.

С ОУПО се преотреждат 106 ха земеделска земя.

2.1.2. Устройство на горски територии
Общата площ на горския фонд в Държавно горско стопанство „Пирдоп” е 90771.2
дка., или 60 % от общата територия на общината.
Горските територии се устройстват съгласно действащия лесоустройствен план за
територията. Горските ресурси в община Пирдоп се управляват в съответсвие с
действащият лесоустройствен план на Държавно горско стопанство “Пирдоп”.
Територията на държавното горско стопанство се намира в Софийска област,
общини Пирдоп, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и
обхваща горите в землищата на следните населени места :с. Буново, с. Пирдоп, с.
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Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. Карлиево, с. Челопеч, с.
Църквище, гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр.Копривщица и с. Душанци.
Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат
обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.
В съответствие с разпоредбите на чл. 5 ал. 3 от Закона за горите, горските
територии в границите на защитени територии по Закона за защитените територии
както и тези в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие,
в т.ч. зони за защита по Директивата за птиците 79/409/ЕЕС и по Директивата за
хабитатите 92/43/ЕЕС са специални горски територии. Тяхното управление,
опазване и използване се съобразява с плановете за управление на съответните
защитени територии и зони.
С ОУПО се преотреждат 2 ха горски фонд.
В останалите горски територии не се допуска строителство с изключение на
описаното в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, а именно:
 стълбове за въздушни електропроводи;
 стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно
разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения
на техническата инфраструктура;
 сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството,
ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната
собственост;
 нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни
и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на
електрическа енергия;
 надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи
и канализации с диаметър над 1500 мм;
 станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими
строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на
основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20
години.
Временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина,
технико укрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите, временни
пожаронаблюдателни кули, ловно- и рибностопански съоръжения, архитектурни
елементи за обслужване на отдиха и туризма, съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности, стационари за мониторинг не смятат за
строителство и могат да се изграждат, съгласно чл. 153 от Закона за горите.

2.1.3. Устройство на нарушени територии:
В община Пирдоп има нарушени терени, разпределени на площ 178.23 ха
хвостохранилища, кариери, депа за битови отпадъци. Предвидени за
възстановяване и техническа и биологическа рекултивация са:
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всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и
площите на всички кариери след приключване на експлоатацията им;



строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на
строителството);



срутища и други земи с нарушен почвен профил;



сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за отпадъци.
2.1.4. Устройство на водни обекти:

Общината разполага със сравнително ограничени по количество, но със запазено
добро качество повърхностни води. През територията преминават пет реки с
местно значение и една главна, и три язовира. Това са Тополница, Дебелска,
Манджарин, Славци, Манина, Куфарита. На река Тополница над село Душанци е
изграден язовир “Душанци” за промишлени води. На 6 км. от с. Душанци в община
Пирдоп се намира яз. „Жеков вир“.
Те се управляват от басейнова дирекция- Източнобеломорски район, град Пловдив.
Общия план осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в т.ч.
суходолията, водните площи и съхраняване на средовите характеристики на
непосредствените им крайбрежия, като:


запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на
общинската територия;



отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в
екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда допълнителна
урбанизация на прилежащите им територии, респ. строителната намеса.

Планът запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на
принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на водохранилищата по
смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното опазване, доколкото не
възпрепятстват естествения отток, и поддържане при бъдещото управление на
устройствения процес.
При поддържането и доизграждането на структурите да се съблюдават следните
изисквания:


при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват
растителни видове, идентични с естествените за мястото;



да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в
зависимост от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж
на 50 години);



да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна
растителност.



Край другите водни обекти (язовири, рибарници, водоеми) е допустимо само
изграждане на сгради и съоръжения, свързани с поддържането и ползването
им, според основното им (стопанско) предназначение –напояване,
рибовъдство и пр.
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Всички устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях
планове и проекти, засягащи водните течения, водните площи и
непосредствените им крайбрежия се процедират при стриктно спазване на
законоустановените процедури, отнасящи се до санкцията на компетентните
органи (РИОСВ, Басейнова дирекция) и се съобразяват с Плана за управление
на речните басейни в Източнобеломорски район.

2.1.5. Устройство на териториите (обектите), защитени по специални закони
Териториите за природна защита са следните защитени зони:


Защитена зона „Средна гора” по директивата за местообитанията с площ
1103736 дка. Част от защитената зона е на територията на община Пирдоп,
землища на гр. Пирдоп и с. Душанци. Защитената зона е обявена с Решение
№ 611 от 16.10.2007 г., промяна в площта - увеличаване с Решение №.811 от
16.11.2010 г. Целите на опазване са:

-

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.

-

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата.

-

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.



Защитена зона „Средна гора” по директивата за птиците с площ 990624 дка.
Обявена е със Заповед № РД-273 от 30.03.2012 г. Цели на обявяване:

-

Опазване и поддържане на местообитанията на посочени видове птици за
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

-

Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние.



Защитена зона „Централен Балкан” по двете директиви – за птиците и за
местообитанията. Общата площ на зоната е 720211 дка. Припокрива се
частично с Националния парк „Централен Балкан”. Защитната зона е обявена
със Заповед № РД-559 от 05.09.2008 г. Цели на обявяване:

-

Опазване и поддържане на местообитанията на посочени видове птици за
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

-

Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние.



Защитена зона „Централен Балкан - буфер”
по директивата за
местообитанията, с площ 1383638 дка. Защитената зона е обявена с Решение
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№ 802 от 04.12.2007 г., промяна в площта - увеличаване с Решение № 811 от
16.11.2010 г. Целите на опазване са:
-

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.

-

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата.

-

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.



Защитена зона „Централен Балкан - буфер” по директивата за птиците, с
площ 720214 дка. В регистъра е посочено само, че е в землището на гр.
Пирдоп. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-321 от 04.04.2013 г.
Цели на обявяване:

-

Опазване и поддържане на местообитанията на посочени 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 предвидените устройствени зони за урбанизация са включени предимно вече
урбанизирани територии или територии с висока концентрация на поземлени
имоти с променени предназначения. Устройствените зони са определени чрез
прилагане на критерии, като:


степен на концентрация на имоти с променени предназначения;



степен на строителна реализация на променените предназначения;



устройствена целесъобразност, при което са взети предвид както критерии,
свързани с правилното устройство, обзавеждане и функциониране на
съответната територия.



резултатите от анкетни проучвания с кметовете на населените места и от
експертни наблюдения и оценки на фактори, като тенденциите в
инвестиционната активност през последните години по места, спецификата на
имотната структура и др.

В Правилата за прилагане е определено принципно изискване към подробното
устройствено планиране в обхвата на защитените зони, както следва:


подробното планиране да става с цялостни ПУП в обхвата на зоната или
обособени структурни единици с обхват, който позволява да се проследят
връзките между местообитанията. ПУП следва да създава условия за
провеждане на необходимата инфраструктура и реализиране на
необходимите места на публично озеленяване и други мероприятия за
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защита на местообитанията, съгласно предписанията на плановете за
управление.


при липса на планове за управление на защитените зони и картиране на
местообитанията, определянето на допустимото предназначение и
изискванията към устройството на съответните части от ЗЗ, следва да стане
със специализирани проучвания, извършвани по указание и под контрола на
специализираните органи по опазване на околната среда – РИОСВ или МОСВ,
взаимообвързано с или предхождащи разработването на подробните
устройствени планове. От тези проучвания следва да се изведат изискванията
за съответствие и произхождащите от това ограничения за намесата в
природната среда. Тези изисквания променят предвидената с устройственото
зониране урбанистична намеса.

За така определените зони се въвежда общовалидно изискване при прокарване
или реконструкция на улици и / или пътища да се предвиждат прокари за животни
и насекоми, съобразени с пътищата на миграцията им.
За защита и опазване на богатото многообразие на живата природа на територията
на община Пирдоп е обявена защитена територия: Национален парк „Централен
Балкан”, обявен със Заповед № 396 от 15.10.1991г., ДВ, бр. 93/1991г.;
ОУПО осигурява необходимите устройствени условия за физическото опазване на
защитените територии, като е съобразен с режимите, определени в заповедите за
обявяването им, и с Планът за управление на Национален парк „Централен
Балкан”.

2.1.6. Подход и концепция за развитие на ландшафта и зелената система
Подходът и концепцията за развитието на ландшафта и зелената система на
територията на община Пирдоп, е свързан с ландшафтно-териториално зониране,
базиращо се на досегашни функции, съществуващ потенциал на територията и
устройствените намерения на общината. С оглед характера и местоположението на
територията на общината, преплитането на различни функции на тази територия и
природните дадености, ландшафтно-териториалните зони могат да имат само
условен компактен териториален обхват.
Съобразявайки се с горепосочените условности, територията на община Пирдоп,
може да се разглежда в Общия устройствен план на общината, като съставена от
следните ландшафтно-териториални зони :
1. Територии на природните горски ландшафти, опазващи дивата природа и
биоразнообразиеточаст от Националния парк „Централен Балкан” и
същевременно част от Националната екологична мрежа Натура 2000, с функции за
опазване на биоразнообразието и екологичен туризъм;
2. Територии на стопанските горски ландшафти, в които се извършва
горскостопанска дейност и добив на природни продукти, със стопански и
рекреационни функции;
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3. Територии на аграрно– културен ландшафт, включващ преобразени
природни територии, с функции основно на земеделско ползване и аграрен
туризъм;
4. Селищен антропогенен ландшафт, включващ селищната и крайселищна
територия на Пирдоп, с основна функция обитаване и труд;
5. Ландшафт на инфраструктурни коридори, които преминават през територията
на общината(пътища, електропроводи, жп линии) и се подчиняват на специфични
устройствени норми;
Приоритетните насоки за развитие на ландшафта и териториите, формирани от
дървесна- храстови комплекси с горски характер (оформящи обемнопространствена система от висока растителност) на територията на община Пирдоп
са свързани с:


Запазване на досегашния характерен ландшафтен облик на община Пирдоп,
като не се допусне презастрояване на крайселищните и природните
крайречни територии за нуждите на бизнеса или обитаването. Създаване
планови и проектни предпоставки за обогатяване на околната среда с
природни елементи, със специфичната за района естествена дървесна
растителност и се поднови интензивната борба срещу ерозионните процеси;



Подобряване на социално-икономическите условия на местното население,
чрез стимулиране на малкия и среден бизнес, свързан с добивнопреработвателната промишленост, аграрното профилиране на общината,
местните производства и занаяти като елемент от предлаган туристически
продукт, с цел повишаване на трудовата заетост;



Подобряване условията за обитаване, както и повишаване образованието на
населението и квалификацията на специалисти в сферата на земеделието,
културния и екологичен туризъм;



Включване територията на община Пирдоп в Европейското културно
пространство чрез създаване на предпоставки за изготвяне и реализиране на
проекти и програми с национално и международно финансиране за
популяризиране на екологичния туризъм;



Създаване условия за стимулиращ мултипликационен ефект и върху другите
съседни общини, вследствие ориентирането на община Пирдоп като център
за развитие на екологосъобразена селскостопанска икономика и на
екологичен и културен туризъм.

Устройствените насоки за развитие на ландшафта и зелената система на община
Пирдоп, освен с горните цели и приоритети, трябва да се съобразят и да
преодолеят редица ограничители и стимулатори от природен и антропогенен
характер.
Относителен ограничител от природен характер за територията на община Пирдоп
е факта, че най-привлекателната й част като ландшафт попада в границите на
Защитена територия и част от Националната екологична мрежа Натура 2000, в
които има определен лимитиращ режим за някои видове дейности.
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Природен ограничител е характерният ландшафт на равнинната
част от
територията на общината, приоритизиращ обработваеми земеделски площи – ниви
и ливади, с минимално присъствие на масиви от трайни насаждения.
Съществен антропогенен ограничител за ландшафта и устройствените мерки в
ОУПО, представлява замърсяването на въздуха, водите и почвите от източници на
екологични вредности на територията на общината.
Антропогенни ограничители за развитие на ландшафта и устройствените мерки в
ОУП на община Пирдоп са добивно-преработвателната промишленост,
инфраструктурните коридори, преминаващи през селищната и крайселищната
територия- пътна и жп мрежа, електропроводи високо напрежение, водопроводи,
и др.
Други антропогенни ограничители за развитието на ландшафта и обемно пространствената зелена система са видовете собственост на земята,
съществуващите материални фондове (жилищни, обществени, земеделскопроизводствени, инфраструктурни и др.) с остатъчна стойност, икономическото
състояние на общината и на нейните жители и т.н.
От факторите, които могат да стимулират вземането на едни или други
устройствени решения в ОУПО могат да се отбележат - целта да се развие
производствения потенциал на общината основно в областта на незамърсяващи
производства, земеделие, попълване на нуждата от кадрови професионален,
културен и производствен човешки ресурс, уникалността на природния
териториално- планински комплекс на Стара планина и средищното
местоположение на общината между Стара планина и Същинска средна гора, като
част от Задбалканските полета. Предизвикателство е предвид близостта до София
и създаване на условия за социално-психологическа привлекателност на общината
като място за обитаване, приложение на труд, социални контакти, аграрен и
планински екотуризъм.
От анализа на всички разгледани по-горе устройствено- определящи фактори за
развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система, значение
придобиват :


Целите и приоритетите за развитие на община Пирдоп;



Ограничителите
за
ландшафтното
организиране на територията;



Стимулаторите за вземане на определени устройствени решения.

функционално-пространствено

Въз основа на това се предлага, да се заложат следните приоритетни насоки за
развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система:


Развитие, рехабилитация и обновяване на ландшафта около промишлените
територии, комуникационно-транспортната и техническата инфраструктура в
обхвата на територията, попадаща в границите на ОУП на общината;



Развитие на земеделските територии в специализация по отглеждането и на
зеленчукови култури и трайни насаждения(овощни градини и лозови масиви).
Това може да стане чрез стимулиране собствениците на земеделски земи, да
отглеждат на пустеещите в момента селскостопански територии доходоносни
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и подходящи за района трайни култури и билки, при използване на
съвременни агротехнологии. С тези мерки може да се постигне
разнообразяване облика и придаване на живописност на културния
селскостопански ландшафт на общината. Мерките трябва да са насочени и
към възстановяване и увеличаване на поливните площи, ползването на
водните ресурси за напояване и намаляване замърсяването на почвите и
подземните води с нитрати, нитрити и фосфати. Допълващо екологичния
селски туризъм като елемент на туристическия продукт е и изграждането на
фамилни животновъдни ферми при прилагане на европейски норми на
отглеждане на животните и опазване на повърхностните и подземните води
от замърсяване;


Подобряване на екологичната обстановка в района около град Пирдоп, с цел
да се създадат благоприятни условия за живот на населението, за развитие на
екологичен туризъм и привличане на инвестиции. Това е свързано с
организирането на правилно управление на битовите, строителни и
земеделски отпадъци на територията на общината, което е от голямо
значение за човешкото здраве и опазването на околната среда. Прилагането
на съвременни европейски форми и норми на земеделие и агротехнологии,
съчетано с българските традиции, ще осигури опазване на почвеното
плодородие, намаляване на замърсяването на почвите, повърхностните и
подземните води от минералното торене и препаратите за растителна защита
и ще опази обработваемите земи от развитие на ерозионни процеси.
Развитие евентуално на промишлени производства и промишлени
технологии в района на община Пирдоп, които не са източници на
замърсяване на въздуха, почвите и водите, ще имат основен принос за
осигуряване на условия за труд на населението и съхраняване чистотата и
привлекателността на природната среда.

Основната цел и задача на предлаганите мерки е :


Опазването и подчертаването на характерния облик на ландшафта в община
Пирдоп, запазване от замърсяване на околната среда, благоустрояване на
населените места по изискванията на съвременното градоустройство,
съчетано с неизползвания до сега потенциал за развитието на екологичен
селски туризъм и привличането на инвестиции в екологосъобразени
производства;



Ситуиране в селищната и крайселищната (природна) територия на обекти за
нуждите на аграрния туризъм (семейни чифлици) в подходяща околна
обстановка. Туристическата инфраструктура има нужда от такива обекти, но
мястото на тяхното ситуиране и интензивността на застрояване трябва да
бъдат съобразени с изискването за премереност, опазване на природната
среда и баланс по отношение на предлаганите туристически услуги;



Обособяване в общината на ландшафтна среда за развитие на природнообразователен и селски туризъм, тъй като в нея има потенциал за това. Тази
ландшафтна задача изисква, на цялата територия на община Пирдоп,
ландшафта да се организира в посока на максимално използване потенциала
на природната среда и агропроизводството, за превръщането й в
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привлекателно място за живеене, труд и туристическа дестинация.. По такъв
начин ландшафта и обемно-пространствената зелена система, ще имат
положително въздействие върху състоянието на околната среда,
съобразявайки се с предлаганите принципи в ОУПО на райониране и режими
на ползване на територията около Националния парк ”Централен Балкан”.
Елементите на ландшафта и предлаганите мерки за неговото устройство, са
обособени в пет основни групи :
Агрогенен ландшафт на равнинни интензивно-обработваеми земи. Те формират
облика на основния антропогенен ландшафт на общината, тъй като исторически са
формирани от хората чрез планомерно и целенасочено преобразуване на
естествените природни територии със горско-степен характер, в обработваеми
земеделски земи. Тези обработваеми земи създават ландшафтната рамка на
община Пирдоп и тяхното стопанисване и устройство ще се извършва на основата
на перспективите за развитие на земеделието върху окрупнени земеделски имоти
чрез комасация или коопериране през следващите години.
Урбогенен ландшафт на община Пирдоп. Характеризира се с урбанизационни
селищни структури, промишлено-складови територии и земеделски земи
формирани от частни имоти, използвани за отглеждане на зеленчуци и плодове.
Бъдещото им развитие на основата на ОУПО е свързано с опазване на териториите
им от наводнения при поройни валежи, благоустрояване и решаване на
проблемите с канализацията и пречистването на отпадъчните води, създаване на
озеленени селищни пространства, предлагащи условия за спорт и отдих,
формиране на санитарно-хигиенни зони съгласно нормативните изисквания за
отстояние на жилищните зони от гробища, животновъдни ферми и други
селскостопански обекти, източници на замърсяване на въздуха, водите и почвите.
Дендрогенен ландшафт в планинската част на общината. Територии с
ландшафт за превантивна устройствена защита по чл. 10,ал.3 на Закона за
устройство на територията. Това са в по-голямата си част запазени естествени
първични територии с горски характер, които са характерни за южните склонове на
Стара планина и днес са предназначени да опазват ценни представители на
биологичното разнообразие за България и региона. Тук освен запазени
широколистни гори е включена и част от Национален парк „Централен Балкан”Защитена зона по Натура 2000. Опазването, устройството и ползването на тези
територии се предвижда да се извършва според диференцираните изисквания на
природозащитното законодателство в България. Относно устройствените мерки,
които могат да се извършват в Защитените зони по Натура 2000 няма ограничения
освен за такива, които могат да окажат негативно влияние върху състоянието на
опазваното в тях биологично разнообразие. Съобразно с това, настоящият ОУПО
предвижда в тези територии извършването на такива мерки, които са препоръчани
в стандартният формуляр по Натура 2000 за защитената зона. Устройствените
мерки в тази най- ценна зона от гледна точка на ландшафта и биоразнообразието
трябва да бъдат насочени не само за опазване на биоразнообразието, но и да
осигуряват осъществяване на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 на
ЗУТ.
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Антропогенно-аграрен ландшафт на земи за алтернативно земеделие. Това са
преди всичко крайселищни земи, които с оглед достъпността им, възможността за
прилагане на изкуствено напояване, типът и незамърсеността на почвите и други
агростопански показатели, са подходящи за развитие на био-земеделско
производство, създаване на малки чифлици за аграрен туризъм, отглеждане на
зеленчуци, плодове, декоративна дървесна и храстова растителност, цветя, трайни
насаждения, включително и лозя и др. При спазване на съответните санитарнохигиенни изисквания и отстояния, някои от тези територии могат да се обособят и
специализират в развитие на фуражно животновъдство (птицевъдство,
говедовъдство, зайцевъдство и др.). На места тези територии са подходящи и за
рибовъдство, пчеларство, култивирано отглеждане на билки и др.
Антропогенни ландшафти на биоинженерно озеленяване. Това са територии, в
които устройствените мерки се предвижда да формират озеленени пространства от
местна дървесна и храстова растителност, с различна функционална насоченост и
предназначение. Те ще участват в оформянето на обемно-пространствения
характер на зелената система на община Пирдоп. От своя страна, тези елементи на
ландшафта с антропогенен генезис, ще разнообразят монотонния земеделски
пейзаж, ще дадат възможност да се оползотворят непродуктивните земи на
територията на общината, ще подобрят микроклимата и подпомогнат борбата с
ветровата ерозия на почвата и снегонавяванията. Целта на биоинженерното
озеленяване ще бъде: Да създаде биокоридори по реки, дерета и оврази с
противоерозионно предназначение и за опазване на биоразнообразието; Да
осигури водоохранно озеленяване около микроязовирите в района; Да възстанови
традицията за крайпътно озеленяване на четвъртокласната пътна мрежа; Да се
извърши биологична рекултивация на нарушени терени от различни дейности.
За реализирането на тези елементи с антропогенен генезис на зелената система,
ще трябва да се изготвят конкретни проекти, които да бъдат съобразени с
изискванията на законите и наредбите за устройство на територията, опазване на
околната среда, опазване на биоразнообразието, рекултивацията на нарушени
територии и други.

Урбанизирани територии
Селищна мрежа
Селищната мрежа на общината включва две населени места. Селищната мрежа е с
административен център гр. Пирдоп. В следващата таблица са представени данни
за категоризацията на населените места съгласно § 1 от допълнителните
разпоредби на Наредба №7 на МРРБ от 2003г.
ЕКАТТЕ Населено място
56407 гр.Пирдоп
24164 с. Душанци

площ ха (землища) Население Категория
9021,1
7356
Много малки градове
6222,5
814
Малки села

Предвижданията на общия план са отражение на ресурсните и икономическите
реалности. За повечето населени места е предвидено формиране на зони за
производствени и складови функции, свързани със селскостопански дейности и
128

Общ устройствен план на Община Пирдоп
прилагане на съвременни технологии при първична обработка, преработка на
продукция на място, складово-транспортни операции и пр. Проектната теза в тази й
част се основава на констатираното през последните години активизиране на
дейностите в посочения сектор, като се свързва и с предвижданията на
стратегическите и планови документи на регионално, областно и общинско ниво за
развитие на „затворени кръгове” в селскостопанското производство, осигуряващи
висока принадена стойност, вторични продукти за съпътстващи производства и
допълнителна заетост.
Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански
дейности, така и за обитаване, в определена степен е функция на удобството на
транспортната достъпност и транспортното обслужване. Така се осигурява повисока рентабилност и едновременно - екологосъобразност на транспорта,
обслужващ стопанските дейности.
В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече урбанизирани
територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти с променени
предназначения. Устройствените зони са определени чрез прилагане на критерии,
като:


степен на концентрация на имоти с променени предназначения;



степен на строителна реализация на променените предназначения;



устройствена целесъобразност, при което са взети предвид както критерии,
свързани с правилното устройство, обзавеждане и функциониране на
съответната територия.



резултатите от анкетни проучвания и от експертни наблюдения и оценки на
фактори, като тенденциите в инвестиционната активност през последните
години по места, спецификата на имотната структура и др.

За по-лесна ориентация и по-голяма яснота териториалното развитие е
представено поотделно за всяко населено място със землището му.

гр.Пирдоп
Очаквано концентрацията на активности от всякакъв тип е най - голяма около
общинския център гр. Пирдоп. Града се намира на 78 км. от София и освен с
автомобилен/автобусен превоз е достъпен и с железопътен транспорт.
Разположението на гр.Пирдоп в близост до първокласен път I-6 обуславя
урбанизирането на земеделски земи за обслужващи, складови и/или
производствени зони. С общия план се предвижда обособяване на такива зони. Гр.
Пирдоп нараства във всички посоки около изградената пътна инфраструктура. С
новия план се предвижда строителните граници на Пирдоп да се променят от 280
ха на 395 ха за следното:
- жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) южно от гр. Пирдоп с обща
площ на зоната 2,9 ха, за сметка на ниви, пасища и ливади;
- изолационно озеленяване в зона (Оз) между Пирдоп, Златица и промишленото
предприятие с обща площ 43,9 ха;-
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- разширяване на съществуващите складово - производствена зона (Псп) в
северозападната част на Пирдоп с площ 2,5 ха;
- зона смесена многофункционална зона (Смф) около първокласен път I-6 с обща
площ 24,5 ха.
- североизточно от Пирдоп - зона смесена многофункционална зона (Смф) до
първокласен път I-6 с площ 45,9 ха.
Предвиждат се и терени за съществуващи животновъдни ферма (Тжф),
дисперсно разпръснати в землището на селото.
На територията на общини Пирдоп и Златица е разположен завод „Аурубис
България”. Основната дейност на Аурубис България е преработването на медни
концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти
като сярна киселина, фаялит и шлам. Състои се от четири основни производствени
единици: металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина
и обогатителна фабрика. Съответстващо на дейността на предприятието,
територията му заедно с прилежащата индустрилана зона се се устройва в зона Пч
с обща площ около 204,4 ха. Препоръчва се изработване на цялостен ПУП за
индустриална зона „Златица-Пирдоп”, като точния обхват на зоната следва да се
определи със задание за изработването на ПУП.
Предвижда се и зона Ов, източно от Пирдоп до землищната граница на
Душанци с площ около 5 ха.
Съществуващите хижи – Орлин, Артьовица и Ловна хижа се потвърждават в
терени за обществено обслужване (Тоо), а хотел Борова Гора в зона за курорт (Ок).
Хвостохранилището на яз.Жеков вир се устройва в зона Псп с площ 173,9
ха.
с. Душанци
Селото нараства във всички посоки около изградената пътна инфраструктура. С
новия план се предвижда строителните граници на с.Душанци да се променят от
54,4 ха на 85,3 ха за следното:
-

жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) югоизточно от Душанци
в местността „Куфорита“, с обща площ на зоната 12,3 ха, за сметка на ниви,
пасища и ливади.

-

жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) северно от Душанци с
обща площ на зоната 4,4 ха, за сметка на ниви и ливади.

-

разширяване на съществуващите складово - производствени зони (Псп).
Общата площ след разширението е около 12 ха.

-

терен за спорт и атракции (Тса) северно от Душанци с площ 1,4 ха.

За селото има одобрен кадастрален и регулационен план с който ОУП се
съобразява и препоръчва актуализирането му. С.Душанци се устройва като жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м),
означена като (Жм). В зоната се предвиждат сгради за обитаване или за обитаване
и вилен отдих, както и обекти с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от Наредба №
7/2003 на МРРБ.
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Западно от селото се намира локално депо за БО, което в настоящия проект се
предвижда за рекултивация. За терен на територията на община Златица
разработен е проект за изграждане на регионално депо за твърди отпадъци на
територията.
В непосредствена близост до язовир Душанци се предвижда зона за отдих и
рекреация с обща площ 5,7 ха.
При рекултивация на ПИ 24164.17.218 да се използват естествени тревни видове от
съседните съобщества, като Arrhentherum elatior, Poa pratensis, Cynosurus cristatus,
Agrostis capillaries, Trifolium repens.
Терена на фотоволтаичната централа на землищната граница на Душанци и Пирдоп
се устройва с зона Псп (складово – производствена).

Транспортна инфраструктура
От Ценралната лаборатория по пътища и мостове е изискана справка за
натоварването на Републиканските пътища в рамките на общината. Изготвена е и
прогноза през около 5 години с краен срок 2025 година. Натоварванията не са
особено високи. Очакваното натоварване за крайния срок, спрямо настоящия
момент е, както следва:


първокласния път I-6 / Е871– 70%;



третокласен път III-606 - 60%.

Видно е, че очакваните натоварвания не са високи, което е знак, че наличните
пътища са достатъчни. В перспектива, следва да се обърне внимание на
реконструкцията и модернизацията на съществуващата мрежа.

Инженерна инфраструктура
2.1.1.

Водоснабдяване и канализация

Около 40% от водопроводната мрежа на град Пирдоп е подменена. През май 2012
г. е започнало строителство по Оперативна програма околна среда 2007-2013г. за
реконструкция на канализационната мрежа и подмяна на съпътстващи ги
водопроводи, представляващи 50% от водопроводната мрежа на град Пирдоп и
село Душанци. В следващ етап от изпълнение се предвижда зониране на
водопроводната мрежа на град Пирдоп, изграждането на два допълнителни
резервоара за вода с всеки с обем 3000м3.
Наложителна е подмяната на тръбната мрежа към резервоарите за вода и
монтиране на водомерни устройства на вход резервоари. Наложително е
изграждането на Пречиствателна станция за питейни води.
Капацитета на съществуващите водохващания и напорно-регулиращи съоръжения
е достатъчен за задоволяване на нуждите от вода на населените места.
По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и
пречиствателни станции за отпадъчни води има значително изоставане спрямо
развитието на водоснабдителните системи.
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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"
за Град Пирдоп и село Душанци, включващ ПСОВ с извън площадкови съоръжения
и мрежи, доизградена и реконструирана канализационна мрежа и реконструкция
на съпътстваща водопроводна мрежа.

2.4.3.

Електроснабдяване

Прогнозата за развитието на електропреносната и електроразпределителната
мрежи се основава на предвижданията за развитие на населените места и
районите около тях.
На основание на предвижданията за развитието на териториите, обособени за
жилищно, смесено или промишлено строителство не се очаква появата на
необходимост от изграждане на нова или разширение на съществуващата
електропреносна мрежа на ниво „Високо напрежение”. Също така не се очаква и
появата на необходимост от изграждане на нова подстанция на територията на
общината.
За обезпечаване на развитието на териториите предвидени за разширение на
жилищни и промишлени зони е необходимо да се предвиди разширение на
електроразпределителната мрежа „Средно напрежение” както следва:


гр. Пирдоп – за предвидената многофункционална зона на запад от града е
необходимо да се изгради нов трафопост 20/04kV. За предвиденото
разширение на складово производствената зона за в източния край на града е
необходимо да се изгради нов трафопост или да се увеличи мощността на
съществуващия.



с. Душанци – за предвиденото разширение на територията за жилищно
строителство е необходимо да се изгради нов трафопост или да се увеличи
мощността на съществуващия, с която да се обезпечат нуждите на бъдещите
потребители.

Прилагането на описаните мерки за развитие на електроразпределителната
система на ниво „Средно напрежение”, напълно би обезпечила нуждите на
бъдещите потребители на електрическа енергия в предвидените зони за развитие
на територията на община Пирдоп.
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3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Вид територия

Площ на

Площ на

същ.елементи

проектни елем.

площ ха

дял %

площ ха

дял %

1.

Урбанизирана територия

754,71

4,95

935,14

6,13

1.1.

Урбанизирана територия - населени места

334,53

2,19

491,56

3,22

1.1.1.

Терени за жилищни функции

182,85

1,20

202,16

1,33

1.1.2.

Терени за обществено обслужване

22,04

0,14

19,11

0,13

1.1.3.

Терени за озеленяване

11,68

0,08

55,58

0,36

1.1.4.

Терени за спортни функции

10,10

0,07

11,55

0,08

1.1.5.

Терени за складово-производствени функции

34,14

0,22

50,54

0,33

1.1.6.

Терени за гробищен парк

1,99

0,01

1,99

0,01

1.1.7.

Терени заети от води и водни обекти

3,60

0,02

3,60

0,02

1.1.8.

Терени за смесена многофункционална зона

0,00

0,00

70,36

0,46

1.1.9.

Терени за централна устройствена зона

0,00

0,00

5,92

0,04

68,13

0,45

70,75

0,46

420,18

2,76

443,58

2,91

1.1.10. За улична мрежа
1.2.

Урбанизирана територия извън населените места

1.2.1.

Терени за жилищни функции

2,20

0,01

0,08

0,00

1.2.2.

Терени за обществено обслужване

3,32

0,02

5,76

0,04

1.2.3.

Терени за курортно рекреационни функции

3,05

0,02

6,73

0,04

1.2.4.

Терени за чисто производствена зона

202,40

1,33

202,40

1,33

1.2.5.

Терени за складово-производствени функции

205,23

1,35

176,70

1,16

1.2.6.

Терени за инженерна инфраструктура

3,98

0,03

5,09

0,03

1.2.7.

Терени за гробищен парк

0,00

0,00

2,24

0,01

1.2.8.

Терени за вилна устройствена зона

0,00

0,00

4,96

0,03

1.2.9.

Терени за сметища

0,00

0,00

1,62

0,01

1.2.10. Терени за спорт и атракции

0,00

0,00

38,00

0,25

186,70

1,22

176,01

1,15

2.

Територии на транспорта

3.

Земеделски територии

5071,68

33,26

4905,64

32,17

3.1.

Обработваеми земи - ниви

1564,44

10,26

1507,67

9,89

3.2.

Обработваеми земи -трайни насаждения

1,42

0,01

1,42

0,01

3.3.

Обработваеми земи -ливади

729,98

4,79

718,76

4,71

3.4.

Мери и пасища

2420,80

15,87

2368,51

15,53

3.5.

Неизползваема земеделска земя

129,74

0,85

88,48

0,58

3.6.

Територии заети от скали и пясъци

225,30

1,48

220,80

1,45

4.

Горска територия

9077,12

59,52

9075,09

59,51

5.

Територия заета от води и водни обекти

159,89

1,05

158,22

1,04

100,00 15250,10

100,00

Обща площ на общината

15250,10

в това число
Защитени и нарушени територии
A

Национален парк "Централен Балкан"

344,8

62,2046 344,8

62,0233

Б

Нарушени територии за възстановяване и
рекултивация (хвостохранилища, сметища)

209,5

37,7954 211,12

37,9767

Обща площ А+Б

554,3

3,63473 555,92

3,64535
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4. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ПИРДОП
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Чл. 1. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на
община Пирдоп определят специфичните изисквания, устройственото и
функционалното предназначение и ограниченията при застрояването, както и
правилата и нормативите за устройство, ползване, застрояване и опазване на
територията на община Пирдоп.
Чл. 2. (1) Основната цел на общия устройствен план е да осигури устойчиво
развитие и благоустрояване на община Пирдоп в съответствие със специфичните
природни и обществено-икономически дадености и да създаде най-благоприятни
условия за обитаване, труд и отдих на постоянното население и гостите в
общината.
(2) С прилагането на общия устройствен план и на правилата и нормативите
към него ще се задоволят следните изисквания:
1. Здравословни условия на обитаване и труд, както и сигурност на
населението;
2. Задоволяване на жилищните нужди на населението;
3. Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места,
оформяне на облика и на прилежащите им територии;
4. Икономично използване на теренните и природните ресурси;
5. Опазване на културно-историческото наследство.
(3) Главната цел на правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Пирдоп
е да се дефинират основните изисквания към устройствените разработки, които ще
бъдат изработвани за прилагане на общия устройствен план на община Пирдоп.
Чл. 3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община Пирдоп
в административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се
изработва в мащаб 1:25 000.
(2) Неразделна част от общия устройствен план са:
1. придружаващите го схеми и обяснителни текстове;
2. правилата и нормативите за прилагането му.
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Глава втора
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ, САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ И ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
В ОБХВАТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПИРДОП
РАЗДЕЛ І
Чл. 4. В урбанизираните територии на населените места и в извънселищните
урбанизирани територии (съществуващи и новоурбанизирани) се обособяват
следните устройствени зони, групи устройствени зони и самостоятелни терени:
1. Устройствени зони:
а) жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване (Жм и
Жм1);
б) жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна
височина (Жс);
в) жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма
височина (Жг);
г) смесена централна устройствена зона (Ц);
д) устройствена зона за обществено - обслужващи дейности (Оо);
е) смесена многофункционална устройствена зона (Смф);
ж) складово производствена устройствена зона (Псп);
з) чисто проиводствена устройствена зона (Пч);
и) устройствена зона за спорт и атракции (Са);
й) вилна устройствена зона (Ов);
к) устройствена зона за курорт и допълващи функции (Ок и Ок1);
л) устройствена зона за озеленяване (Оз).
2. Самостоятелни терени:
а) за обществено обслужване (Тоо);
б) за инженерната инфраструктура (Тии);
в) за железопътен транспорт (Тжп);
г) за гробища (Тгр).
Чл. 5. Извън урбанизираните територии се обособяват следните територии с
общо предназначение:
1. Земеделски територии:
а) обработваеми земи – ниви;
б) обработваеми земи – трайни насаждения;
в) ливади, пасища, мери;
г) неизползваеми земеделски земи;
д) дерета, оврази, пясъци, скали.
2. Горски територии:
а) защитни гори;
б) специални гори;
в) стопански гори.
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3. Защитени територии, включващи територии за природозащита по Закона
за защитените територии; за културно-историческа защита по Закона за културното
наследство, както и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
4. Нарушени територии - терени за рекултивация;
Чл. 6. Извън урбанизираните територии се обособяват следните
устройствени зони и самостоятелни терени:
1. Устройствена зона
а) складово - производствена устройствена зона (Псп и Псп1);
2. Самостоятелни терени:
а) за обществено обслужване (Тоо);
б) за складово - производствени функции (Тсп);
в) за инженерната инфраструктура (Тии);
г) за сметище (Тсм);
д) за животновъдна ферма (Тжф);
е) за гробища (Тгр).
Чл. 7. (1) Извън урбанизираните територии се обособяват следните
територии, заети с водни обекти:
а) реки, езера, рибарници;
б) канали - напоителни и отводнителни;
в) находища на прясна и минерална вода, извори;
г) територии на водостопанската система;
РАЗДЕЛ ІІ
ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 8. (1) Жилищните устройствени структури и зони (Жм, Жс, Жг) се
застрояват предимно със сгради за постоянно и/или временно обитаване.
(2) В жилищната устройствена структура/зона се допуска изграждането и на:
1. обекти на общественото обслужване;
2. подземни паркинги и гаражи;
3. допълващо застрояване по раздел VІІ от глава трета на ЗУТ;
4. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване
на сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени
мероприятия;
5. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в самостоятелни
сгради или в партерните нива на жилищните сгради.
(3) Въз основа на подробен устройствен план е допустимо да се образуват
урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции. Не се допускат обекти за
дейности с вредни отделяния и влияния.
Чл. 9. (1) В бруто площта на жилищните територии по ал. 1 са включени:
жилищни терени (урегулирани жилищни имоти), терени (урегулирани имоти) за
обществени и обслужващи сгради, терени за улици и паркинги и терени
(урегулирани имоти) за обществени озеленени площи.
(2) В жилищните устройствени структури/зони в новоурбанизираните
територии площта само на жилищните терени (нето жилищни терени, заети от
самостоятелни урегулирани поземлени имоти и от големи урегулирани поземлени
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имоти за комплексно застрояване с жилищни и обслужващи функции) е до 70 % от
брутната площ на съответната структурна единица.
(3) В жилищните устройствени структури/зони в новоурбанизираните
територии площта на терените за озеленяване (Оз) за широк обществен достъп не
може да бъде по-малка от 10% от брутната площ на съответната структурна
единица.
Чл. 10. Жилищната устройствени структури/зони се устройват и застрояват с
брутни показатели съгласно посочените в Приложение 1 (Приложение 1:
Устройствени показатели) редуцирани с 20%.
Чл. 11. При изработването на подробните устройствени планове за
самостоятелните урбанистични единици и за самостоятелните терени в
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти с конкретно
предназначение за жилищно застрояване се устройват и застрояват съгласно
показателите посочени в Приложение 1 .
Чл. 12. Подробните устройствени планове за жилищните устройствени
структури/зони в новоурбанизираните територии се изработват с обхват минимум
една структурна единица.
Чл. 13. В границите на жилищните устройствени структури/зони е допустимо
свободно и свързано застрояване в два и повече индивидуални урегулирани
поземлени имоти, както и групово застрояване в големи урегулирани поземлени
имоти, съчетано със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.
Чл. 14. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите,
предвидени за изграждане в УПИ в жилищната устройствена структура/зона се
осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № 2 от 29 юни 2004
г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии (ДВ бр. бр. 86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. бр. 93 от
19 октомври 2004 г.)
Чл. 15. При изработването на нови и изменения на действащите подробни
устройствени планове в съществуващите граници на населените места
задължително да се извършват проучвания относно прилагането на заварените
дворищнорегулационни планове при условията и по реда на § 8 от преходните
разпоредби на ЗУТ.
РАЗДЕЛ ІІI
СМЕСЕНА ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
Чл. 16.(1) Застрояването в смесената централна устройствена зона (Ц) се
осъществява въз основа на подробни устройствени планове, придружени от
правила и нормативи за тяхното прилагане
(2) Показателите за застрояване за зона (Ц) се определят спрямо площта на
всеки един квартал в обхвата на зоната.
(3) За зоната е задължително разработването на обемно устройствено
проучване, ПУП и РУП, в обхват най-малко един квартал. С обемно устройственото
проучване, ПУП и РУП се обосновава осигуряването на необходимите места за
гариране и/или паркиране, озеленяване, както и спазване на изискуемите
отстояния от жилищни сгради, детски и болнични заведения, социални домове,
училища и други.
137

Общ устройствен план на Община Пирдоп

РАЗДЕЛ ІV
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОЙСТВЕНИ СТРУКТУРИ/ЗОНИ
Чл. 17. На територията на община Пирдоп се обособява смесена
многофункционална структура/зона (Смф);
Чл. 18. Смесената многофункционални устройствена структура/зона (Смф) се
устройват и застрояват с брутни показатели съгласно посочените в Приложение 1
редуцирани с 30%.
Чл. 19. (1) При изработването на подробните устройствени планове за
самостоятелните структурни единици и за самостоятелните терени в
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти в смесените
многофункционални устройствени структури/зони се устройват и застрояват
съгласно показателите посочените в Приложение 1 .
(2) В смесената многофункционална устройствена структура Смф се допуска
до 20% от бруто територията ѝ (в границите на всяка структурна единица) да бъде
заета от самостоятелни урегулирани поземлени имоти с жилищно предназначение.
Чл. 20. В границите на Смесена многофункционална устройствена структура
(Смф) е допустимо свободно, групово (комплексно) и свързано застрояване.
Чл. 21. В устройствена зона Смф се допуска изграждането на:
1. сгради за производствени и обслужващи дейности;
2. сгради със смесено предназначение и сгради за временно и
постоянно обитаване;
3. обекти на административното и общественото обслужване;
4. търговия, обществено хранене и битови услуги;
5. подземни паркинги и гаражи;
6. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване
на сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени
мероприятия;
7. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в партерните нива
или в самостоятелни сгради.
Чл. 22. (1) В устройствена зона Смф не се допускат обекти за дейности с
вредни отделяния и влияния.
(2) Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
(3) Минимум половината от новопредвидените озеленени площи в
смесените многофункционални устройствени структури следва да са с висока
дървесна растителност.
(4) Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени
за изграждане в УПИ се осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
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транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ бр. бр. 86 от 1 октомври
2004 г., попр. ДВ. бр.93 от 19 октомври 2004 г.)

РАЗДЕЛ V
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ
СТРУКТУРИ/ЗОНИ И ТЕРЕНИ
Чл. 23. На територията на община Пирдоп се обособяват чисто
проиводствени устройствени структури/зони (Пч), складово-производствени
устройствени структури/зони (Псп) и (Псп1), както и самостоятелни терени за
складово - производствени функции (Тсп).
Чл. 24. Производствените устройствени структури/зони се устройват и
застрояват с показатели съгласно посочените в Приложение 1.
Чл. 25. В границите на производствените устройствени структури/зони, както
и в самостоятелните терени за складово-производствени функции Тсп е допустимо
свободно, групово (комплексно) и свързано застрояване.
Чл. 26. В устройствени структури/зони Псп и в самостоятелните терени за
складово - производствени функции Тсп се допускат незамърсяващи производства,
както и изграждането на предприятия за логистични дейности.
Чл. 27. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите,
предвидени за изграждане в УПИ, се осигуряват при спазване на изискванията на
Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
Чл. 28. Устройствени зона Псп1 е предвидена за хвостохранилището на
територията на общината. След изтичане на екслотационния срок, следва да се
предприемат мерки за рекултивация в съответсвие с приложимото
законодателство.
РАЗДЕЛ VI
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ СТРУКТУРИ/ЗОНИ И
САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ
Чл. 29. На територията на община Пирдоп се обособяват следните
устройствени структури/зони и самостоятелни терени за отдих и рекреация (О):
1. устройствена структура/зона за курорт и допълващи функции (Ок);
2. рекреационна устройствена структура/зона за вилен отдих (Ов);
Чл. 30. Устройствените структури/зони за отдих и рекреация се застрояват
предимно със сгради за временно обитаване и за курортни нужди, както и
обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран
отдих и туризъм.
Чл. 31. Устройствените структури/зони за отдих и рекреация се устройват и
застрояват с брутни устройствени показатели съгласно посочените в Приложение 1
редуцирани с 30%.
Чл. 32. (1) При изработването на подробните устройствени планове за
самостоятелните структурни единици и за самостоятелните терени в
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти в устройствените
структури/зони за отдих и рекреация се устройват и застрояват съгласно
показателите посочени в Приложение 1.
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Чл. 33. Новоурбанизираните територии за курортни устройствени
структури/зони се изграждат въз основа на подробни устройствени планове, с
които се предвижда свободно, свързано в два имота или комплексно застрояване в
големи урегулирани поземлени имоти, съчетано със застрояване в отделни
урегулирани поземлени имоти. Проектите за подробни устройствени планове се
изработват по реда и условията на чл. 16 ЗУТ.
РАЗДЕЛ VII
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА
САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ ИЗВЪН
УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 34. Самостоятелните терени извън урбанизираните територии са
терените определени в чл.6 от настоящите правила и нормативи за прилагане на
ОУП на Община Пирдоп.
Чл. 35. При изработването на подробните устройствени планове за
самостоятелните терени се спазват показателите посочени в Приложение 1 .
Чл. 36. (1) Застрояването в терените за сметище (Тсм) се осъществява въз
основа на подробни устройствени планове, придружени от правила и нормативи за
тяхното прилагане;
(2) Допуска се изграждане само на обекти, пряко обслужващи основната
функция на терена;
(3) При разработването на ПУП да се прилага и спазват специфичните за
конкретния вид терен законова и подзаконова нормативна уредба.
РАЗДЕЛ VІII
УСТРОЙСТВО НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 37. (1) Озеленените площи за широко обществено ползване – публична
собственост на общината, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение, се определят от общинския съвет с приемането на
подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
(2) С решението по ал. 1 общинският съвет обосновава конкретните
общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и определя
поземлените имоти частна собственост, които ще бъдат отчуждени по реда на
Закона за общинската собственост.
Чл. 38. (1) В урегулираните имоти на зелената система могат да се изграждат
детски площадки, площадки за спортни и културни дейности – концертни естради,
летни амфитеатри, изложбени площи, да се разполагат произведения на
монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство,
преместваеми търговски обекти, информационни и рекламни елементи и др.
(2) Изграждането и поставянето на обектите по ал. 1, както и на сгради и
съоръжения за дейности, свързани с отдиха се разрешава, само ако не водят до
промяна на основните характеристики на озеленената площ.
Чл. 39. Устройствените структури/зони за озеленяване се устройват и
застрояват съгласно показателите посочени в Приложение 1 редуцирани с 20%.
Чл. 40. Урегулираните имоти в устройствените структури/зони и терени на
зелената система се устройват и застрояват съгласно показателите посочени в
Приложение 1.
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РАЗДЕЛ IX
ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 41. Горските територии обхващат следната група горски устройствени
зони и самостоятелни терени:
1. защитни гори;
2. специални гори;
2. стопански гори.
Чл. 42. Земеделските територии обхващат следните групи устройствени зони
и самостоятелни терени:
а) обработваеми земи – ниви;
б) обработваеми земи – трайни насаждения;
в) ливади, пасища, мери;
г) неизползваеми земеделски земи;
д) дерета, оврази, пясъци, скали.
Чл. 43. (1) Извън зоните определени с ОУПО промяна на предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди и застрояването им с обекти за
обществено обслужващи и/или жилищни дейности е допустимо при следните
условия:
- Площта на имота, чийто предназначние подлежи на смяна може да достига
до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на физическото или
юридическото лице в границите на едно землище.
- Земеделската земя/имот да не попада в сервитутите на естествени и
изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в
границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове,
минни разработки и др.;
- Земеделската земя/имот да не е в зоните за санитарна и хидрогеоложка
охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарноохранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на
курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони
около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и
др.;
- Земеделската земя/имот да не е в хигиенно-защитните зони на депата
(сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;
- Земеделската земя/имота да не е в границите на действащите напоителни
полета;
- Земеделската земя/имот да не е в територии с неподходящи за
строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в т. ч. и в свлачищни
участъци и райони;
(2) Смяната на предназначението по ал. 1 се допуска въз основа на проект за
ПУП – ПЗ, разрешен от общинския съвет и при условие, че инвестиционната
инициатива включва и изграждане на необходимите съоръжения на техническата
инфраструктура за сметка на Възложителя.
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(3) За разрешаването изработване на проект за ПУП-ПЗ по ал.2, пред
общински съвет се представя мотивирано искане за изработване на ПУП – ПЗ,
придружено с обосновка за социално-икономическата, устройствената и
екологичната допустимост на предлаганото инвестиционно намерение.
Обосновката следва да включва:
1. инвестиционната инициатива на собственика на земята;
2. местоположението и големината на имота, за който възложителя желае
изработване на ПУП и достъпът до него от полски и други пътища и прокари;
3.доказване, че площта на имота, чийто предназначние подлежи на смяна достига
до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на физическото или
юридическото лице в границите на едно землище;
4. определяне на предназначението на строежите и архитектурно-строителните,
санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания към тях.
5. ограниченията при ползването на земеделските земи; (в случай че има такива)
6. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни,
ландшафтни и екологични условия за територията;
7. възможностите за електрозахранване, питейно-битово водоснабдяване, за
отвеждане, пречистване и заустване на използваните води.
6. определяне на пределно допустимите плътност и интензивност на застрояване,
височина, начин на застрояване и линии на застрояване. Показателите се
определят с проекта за ПУП. Като същите не може да надвишават: Пз - 40%, Кинт 1,2, Позел. - 60%, H<=10m.
(4) Подробните устройствени планове по чл.42, ал.1, подлежат на
преценяване необходимостта от Екологична оценка (ЕО), тъй като същите са
перспективни и съответно не са оценените с ЕО към ОУП на община Мирково.
(5) Подробните устройствени планове се изработват съгласно изискването на
чл. 108 ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, като включват частите, отнасящи се до план за застрояване.
(6) Извън случаите по ал.1 промяна на предназначението на земеделски земи
за неземеделски нужди е допустимо за инвестиционни проекти с получен
сертификат за инвестиция клас А, клас Б или клас В по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите.
(7) При спазване на изискванията на Закона за горите и на Закона за опазване
на земеделските земи е допустимо изграждането на проводи и съоръжения на
инженерната инфраструктура.
(8) Мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в земеделските
и горските територии се устройват с парцеларни планове съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ.
РАЗДЕЛ X
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Чл. 44. Границите на защитените зони по Закона за биологично
разнообразие се определят със заповедите за обявяването им въз основа на
координатен регистър и опис на имотите.
Чл. 45. (1) За обектите, които са предмет на урбанистична намеса и попадат
в защитените зони, се изготвят подробни устройствени планове, които се
придружават от оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
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съответната защитена зона, изготвена при условията и по реда на Закона за
биологично разнообразие.
(2) С плановете по ал. 1 се определят:
1. зоните за застрояване и допустимите дейности в тях;
2. мерките за охрана и защита на естествения ландшафт и природната
среда;
3. териториите и зоните, в които не се допуска човешка намеса.
Чл. 46. (1) За устройство на защитените територии за недвижимото културно
наследство с общия устройствен план на община Пирдоп се дефинират следните
устройствени режими:
а) Ткин 1 - за археологическите обекти;
б) Ткин 2 - за охранителната зона на археологическите обекти, определена с
полигон в регистрационните карти на АКБ;
в) Ткин 3 - за ЕНКЦ (единични недвижими културни ценности);
г) Ткин 4 - за охранителна зона около военните паметници;
д) Ткин 5 - обект с неточно, неясно местополжение;
e) Ткин 6 - за НКЦ „Еленска базилика”;
Чл. 47. (1) Териториалният обхват на Ткин1 и Ткин2, съвпада с
териториалният обхват на НКЦ. За археологическите обекти с дефиниран
териториален обхват с полигон в картоните на АКБ за обхват на обекта се приема
съответния полигон, а за охранителна зона се приема територия с ширина 10м
извън този полигон. За археологическите обекти, които не са площно определени
при определения общ устройствен режим на територията, в която попада
съoтветния обект на НКЦ, се прилага разпоредбата на чл.161 от ЗКН.
(2) В терените с обекти на недвижимите археологически културни ценности
(НАКЦ) - Ткин1, инвестиционните проекти се предхождат от предварителни
археологически проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат засегнати
или нарушени (чл.161 ал.1 от ЗКН) и се разрешава:
а) археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и
социализация на НАКЦ
б) строителство, свързано с охрана, проучване, експониране и
социализиране на обекта
(3) В режим Ткин2 (охранителната зона на археологическите обекти) се
разрешава ниско застрояване, като инвестиционните проекти (по част
„Архитектура” и част „Конструкции”) за обектите на ниско и подземно строителство
се съгласуват с МК и се осигурява археологическо наблюдение по време на
изкопните работи по чл.161 ал.2 на ЗКН.
Чл.48. (1) За териториите попадащи в режим Ткин1 и Ткин2 се определя
следното:
а) Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ)
да бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗКН.
б) За археологическите обекти, които се намират в земеделски територии се
прилагат изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се
риголване не почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както
и засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се
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всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат
могилния насип.
в) За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни
могили и средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в
недвижимите културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН.
Чл. 49. (1) За териториите попадащи в режим Ткин3 се определя следното:
(2) Устройството и застрояването на териториите с режим Ткин3 се
подчинява на режима, определeн от ЗКН и действащата нормативна уредба,
съобразно вида и категорията на НКЦ и при отчитане на устройствената зона, в
която попада поземления имот.
(3) Допускат само дейности по консервация, реставрация, адаптация и
социализация, които се извършват въз основа на виза за проектиране по чл.140,
ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани с МК по реда на ЗКН.
Чл. 50. (1)Обектите от режим Ткин 4 притежават статут на военни паметници.
(2)За обектите в режим Ткин 4 се определя следното:
- Дефинира се охранителна зона с радиус между 3 и 5 метра.
- В охранителната зона се допуска паркоустройствени и благоустройствени
мероприятия.
(3) Военните паметници се проучват, регистрират, картотекират, опазват,
поддържат и възстановяват съгласно Закона за военните паметници.
Чл. 51. (1) Обектите попадащи в режим Ткин5 са с неточно, неясно
местоположение и не са проучени. За обектите с режим Ткин5, които се намират
извън урбанизираните територии се прилагат разпоредбите по 1л. 161 от ЗКН. За
единични НКЦ, за които не са определени режими на опазване - граници и
предписания са валидни изискванията на чл. 79, ал. 3 и 4 от ЗКН.
Чл. 52. (1) За НКЦ „Еленска базилика” се дефинира режими за опазване на
– Ткин 6, който повтаря определените, с протокол от заседанието на
междуведомствена комисия от 13.06.1989 г. в изпълнение на Заповед № РД 19708/07.06.1989 г. на зам. председателя на Комитета за култура, режими:
I.
Режим за охрана територията на паметника на културата.
1.Разрешават се само дейности свързани с проучването и охраната на
паметника - археологически, консервационно-реставрационни работи
свързани с експонирането на „Еленска базилика”;
2.Запазва се съществуващия режим за ползване;
3.Забранява се паша на добитък.
II.
Режим за използване и опазване на охранителната зона
1.Територии за археологически проучване;
2.Разрешава се проучването ;
3.Забранява се високо строителство;
4.Разрешава се ниско и подземно строителство с разрешение на
НИНКН, НАИМ-БАН и ОЕСУТ Пирдоп.
5.Запазва се досегашния режим за ползване на земята от
селскостопанския фонд без право на застрояване;
6.Горският фонд да приеме статут на гори със специално
предназначение;
III.
Режим за ползване на защитната зона
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1.Всички видове надземни и подземни строителни дейности да се
съгласуват с НИНКН, НАИМ-БАН и ОЕСУТ - Пирдоп
2.Реголването на земята да става под наблюдение на археолог.
Чл. 53. (1) Всички устройствени планове и инвестиционните проекти с
искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се
одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на
територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН.
РАЗДЕЛ ХI
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСКАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 54. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на влизането в сила на
Общия устройствен план подробни устройствени планове запазват действието си.
(2) Подробните
устройствени
планове,
които
противоречат
на
предвижданията на Общия устройствен план и на правилата и нормативите за
неговото прилагане, се изменят само когато новият ОУП предвижда мероприятия
на публичната собственост на държавата и общината, които не могат да бъдат
реализирани по друг начин освен чрез отчуждаване на частни терени.
(3) Издадените разрешения за строеж, които не са загубили правното си
действие съгласно чл. 153, ал. 2 ЗУТ преди влизането в сила на новия Общ
устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане, запазват
действието си.
(4) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е
разрешено по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията, както и
проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове, чието
изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на
територията преди сключването на договора за възлагане изработването на
проекта, се привеждат в съответствие с предвижданията на Общия устройствен
план и с правилата и нормативите за неговото прилагане преди одобряването им.
Чл. 55. (1) Изработването на подробни устройствени планове се възлага от
кмета на общината по реда на чл. 124а от ЗУТ въз основа на изготвеното за случая
задание за проектиране съобразно правилата и нормативите и устройствените
изисквания, предвидени в Общия устройствен план и настоящите правила и
нормативи.
(2) Подробните устройствени планове се възлагат и се изработват наймалко в обхват на една структурна единица, определена с общия устройствен план.
В заданието за проектиране задължително се посочват брутните и нетните
показатели, определени с Общия устройствен план.
(3) Подробни устройствени планове могат да се възлагат и от
заинтересувани лица след разрешение от кмета на общината, ако заявените
инвестиционни намерения на заявителя съответстват на предвижданията на Общия
устройствен план.
(4) Исканията за допускане на устройствена процедура за изработване на
проект по ал. 2 се правят с писмено заявление до кмета на общината, придружено
от задание за проектиране, обосноваващо необходимостта от изработването на
плана.
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(5) В 30-дневен срок от постъпване на писменото заявление по предходната
алинея кметът на общината отказва или разрешава изработването на подробния
устройствен план за сметка на заявителя. Преди издаване на разрешението кметът
на общината изисква от експертния съвет да се произнесе по направеното искане.
С разрешението на кмета на общината се определя обхватът на проекта, който
може и да не съответства на границите, посочени от заявителя. Разрешение не се
издава, когато изработването на подробния устройствен план е предмет на
споразумение по чл. 20 АПК.
Чл. 56. (1) Подробните устройствени планове за структурните единици в
новоурбанизираните територии се изработват при условията и по реда на чл. 16
ЗУТ.
(2) Със заданието за проектиране се определят границите, в които проектът
ще бъде изработен по правилата на чл. 16 ЗУТ, като се изключват поземлените
имоти, попадащи в обхвата на структурната единица, които са урегулирани със
заварен подробен устройствен план. Частите от тези поземлени имоти,
необходими за изграждане на обектите по чл. 205 ЗУТ се придобиват чрез
отчуждително производство, проведено по реда на Закона за общинската
собственост след влизане в сила на подробния устройствен план.
(3) Кметът на общината изисква комисията по чл. 210 ЗУТ да определи
пазарната стойност на поземлените имоти в обхвата на структурната единица,
предмет на възлагането.
(4) С проекта за подробен устройствен план се определят необходимите
площи за изграждане на общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, на обектите на социалната инфраструктура, както и на
озеленените площи за широко обществено ползване - публична общинска
собственост и се определя коефициентът за редукция на всеки поземлен имот, но
не повече от 25% от площта на всеки поземлен имот.
(5) При определяне на площите по предходната алинея, както и при
урегулиране на поземлените имоти в обхвата на плана се спазват следните
правила:
1. За всеки поземлен имот се определя урегулиран поземлен имот, чиято
пазарна стойност не може да е по-малка от пазарната стойност на имотите преди
урегулирането им;
2. По желание на собственика на поземления имот за него могат да се
образуват повече от един урегулирани поземлени имоти, като в този случай общата
им пазарна стойност не може да е по-малка от пазарната стойност на имота преди
урегулирането му;
3. При постъпило искане от собственици на поземлени имоти, придружено
от предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени
подписи, с проекта за подробен устройствен план могат да се образуват
съсобствени урегулирани поземлени имоти. В този случай пазарната стойност на
съсобствения УПИ не може да е по-малка от пазарната стойност на имотите преди
урегулирането им;
(6) Изготвеният проект за ПУП във фаза предварителен проект се внася в
комисията по чл. 210 ЗУТ за определяне на пазарната стойност на урегулираните
поземлени имоти.
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(7) В случай че с решението на комисията по чл. 210 ЗУТ се докаже спазване
на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, проектът се съобщава, съгласува и се
приема от ОЕСУТ по правилата на чл. 128 ЗУТ.
(8) В случай че с решението на комисията по чл. 210 ЗУТ не се докаже
спазване на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3, именно урегулираните поземлени
имоти да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите
преди урегулирането им, проектът се връща на проектанта за преработка.
(9) Проектът за подробен устройствен план се одобрява по реда на чл. 129
ЗУТ.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи:
1.
„Новоурбанизирани територии” са териториите за разширение на
населените места, за създаване на нови селищните образувания, както и
самостоятелните терени извън урбанизираните територии на населените места,
състоящи се от отделни поземлени имоти или група поземлени имоти, в които е
допустимо застрояване.
2.
„Структурна
единица”
е
териториално
обособена
част
от
новоурбанизираните територии, означена със самостоятелен индекс и определена
с граници и функционално предназначение съобразно регистъра на координатите
на граничните точки - приложение №2.
3.
„Брутна площ” на отделна устройствена структура/зона или на структурна
единица се определя съобразно границите на устройствената структура/зона или
на структурната единица и включва: терени (урегулирани поземлени имоти) с
конкретно предназначение съобразно вида на устройствената зона, терени
(урегулирани имоти) за обществени и обслужващи сгради, терени за улици и
паркинги и терени (урегулирани имоти) за обществени озеленени площи.
„Нетна площ” на устройствена структура/зона включва само терените
4.
(площта на урегулираните поземлени имоти) с конкретно предназначение,
съответстващо на вида на устройствената структура/зона. Нетната площ на
устройствената зона се определя в процеса на изработване на подробните
устройствени планове.
5.
„Съществуващи урбанизирани територии” са селищните територии на
всички села на територията на община Пирдоп, обхванати от строителните им
граници, определени с подробните устройствени планове, действащи към датата
на приемане на Общия устройствен план.
6.
„Големи урегулирани поземлени имоти” са урегулирани поземлени имоти,
образувани от един или повече поземлени имоти с площ не по-малко от 5 дка.
7.
„Заварен подробен устройствен план” е подробен устройствен план, влязъл
в сила или одобрен преди приемане на решението на общинския съвет на община
Пирдоп за одобряване на този Общ устройствен план.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл.
104, ал. 2 от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия
устройствен план на община Пирдоп. Правилата и нормативите са изработени в
съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ и се одобряват едновременно с Общия
устройствен план.
(2) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с
устройството и застрояването на територията на община Пирдоп, се прилагат
разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна
уредба към него.
§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява
в община Пирдоп.
§ 3. Общият устройствен план на община Пирдоп и правилата и нормативите
за неговото прилагане са публични. Община Пирдоп изработва и поддържа
регистър, съдържащ информация за границите на устройствените структури/зони и
самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за
застрояване в тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Устройствени показатели

6

Жм

50

Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
застрояване с
малка височина

2

3

4

5

Жм1

Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
комплексно
застрояване

Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
комплексно
застрояване

Смесена
централна
устройствена зона

50

7
1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,2 40
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,2 40
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

Жс

60

2

Жг

60

2

Ц

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
30
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.
1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
30
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

8

9

10

е,д,с

10

е,д,с

15

е,д,с

24

е,д,с

Определят се с ПУП и РУП

Забележки/
Ограничения

5

Начин на
застрояване

Поз%

4

Максимална
височина [метри]

Кинт

3

Ограничения за
озеленената площ

Пзастр. %

1

2
Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
застрояване с
малка височина

Индекс

№
1

Устройствена зона

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

10

да не се
извършва
строителство и
премахване на
на същ.
дървесна
растителност на
разстояние, по малко от 30 м.
от десния бряг
на р.Тополница
и на разстояние,
по - малко от
15м. от левия
бряг на реката.

6

Устройствена
зона за обществено
- обслужващи
дейности

Оо

50

Смф

50

Пч

80

1,5 20

50

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,5 20
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

Смесена
многофункционалн
а устройствена зона
7

8

Чисто
производствена
устройствена зона
Складово
производствена
устройствена зона

9

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
2,0 30
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.
1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,5 30
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

Псп

-

-

е,д,с

-

е,д,с

-

е

-

е

Складово
производствена
устройствена зона

10

Псп1

50

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,5 20
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

-

е

40

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
0,8 20
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

10

е,д

30

1/2 от
озеленена
площ трябва
1,5 50
да бъде
осигурена за
озеленяване с

15

е,д

Вилна
устройствена зона

11

12

Ов

Устройствена
зона за курорт и
допълващи
функции

Ок

Устройствена
зона за
хвосторанилища
та на
територията на
общината.
Допуска се
застряване само
във връзка с
обслужване на
съоръженията и
в съответвие с
концесионните
условия
При
изработване на
ПУП да се спазят
изискванията на
по т. Б.11. от
Становище по
ЕО №СО-0101/2016г. На
РИСОВ

дървесна
растителност.
Устройствена
зона за курорт и
допълващи
функции
13

14

Устройствена
зона за спорт и
атракции

Ок1

30

1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,5 50
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

Са

20

0,3 40 -

Устройствена
зона за
озеленяване
15

15

е,д

-

е

-

е

-

е

-

е

1/2 от
озеленена
площ трябва
0,0
да бъде
80
2
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.
1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
2,0 30
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.
1/2 от
озеленена
площ трябва
да бъде
1,5 20
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност.

Оз

2

Тоо

50

Тсп

50

18

Терен за
инженерната
инфраструктура

Тии

60

19

Терен за
железопътен
транспорт

Тжп

Определят се с ПУП

Тсм

Определят се с ПУП

Тгр

1/2 от
озелене
30 на площ
трябва
да бъде

Терен за
обществено
обслужване
16

17

20

Терен за
складовопроизводствени
функции

Терен за
сметище

-

10

Терен за
гробища
21

20

0,3

-

-

При
изработване на
ПУП да се спазят
изискванията на
по т. Б.8 и Б.9 от
Становище по
ЕО №СО-0101/2016г. На
РИСОВ

Терен за
животновъдни
ферми

22

Тжф

20

0,4

осигуре
на за
озеленя
ване с
дървесн
а
растител
ност.
1/2 от
озелене
на площ
трябва
да бъде
осигуре
20 на за
озеленя
ване с
дървесн
а
растител
ност.

-

е

