Правила и нормативи за прилагането на ОУПО
на територията на Община Правец
(Одобрен Общ устройствен план с Решение №220 от 31.08.2018г.)

------------------------------------------Правец, 2018 година

Правила и нормативи за прилагането на ОУПО на територията на община Правец, приети с Решение
№220 от 31.08.2018г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Общият устройствен план на община Правец е основен планов инструмент за
осъществяване на дългосрочните цели за пространственото развитие на общината в
административно-териториалните й граници, определени със Закона за административнотериториалното устройство на България.

(2) Основната цел на ОУП е оптимизиране на териториално-пространствената структура и
териториално инфраструктурната свързаност на община Правец, способстващи за развитие на
интелигентна, устойчива и приобщаваща жизнена среда на местното население и гостите на
общината и насърчаващи развитието на екотуристическата икономика, предприемачеството и
привличането на повече инвестиции в общината за повишаване качеството на живот.
(3) Водещите принципи при постигане на основната цел на ОУП на община Правец са:
1. синергичност на визията на местното население за развитието на общината и
предвижданията на документите от по-високо планово ниво за развитието й;
2. опазване на живота и здравето на хората, околната среда и културно- историческото
наследство на територията на общината;
3. интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие на привлекателна среда за
обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация - динамично и гъвкаво
функционираща, бързо приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания за
повишаване качеството на живот.
(4) Времевият хоризонт на плана е до 2034 година.
(5) Неразделна част от ОУП на община Правец са:
1. Графичните материали на плана - планове и схеми;
2. Текстова обосновка на общия устройствен план на общината;
3. Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на общината.
(6) Програма за мониторинг, контрол и актуализация на ОУП на община Правец,
регламентира правилата, условията и изискванията за изменения на плана.
Чл.2.(1) Правилата и нормативи за прилагане на плана са изработени в съответствие с
действащата нормативна уредба в страната за устройство на територията и със спецификата на
планираното устройство на територията на община Правец.
(2) Правилата и нормативи за прилагане на плана на община Правец:
1. конкретизират въведените и одобрени от МРРБ правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, като адаптират съдържанието им към
условията на пространствено- териториалното устройство на общината;
2. определят специфични проблеми и мерки за устройството на територията;
3. определят всички други условия за нормиране на опазването, устройството със
съответното му застрояване и ползването на територията на община Правец.
(3) Специфични проблеми и предвидени мерки, предмет на ОУП на община Правец са:
1. граница на територията на община Правец към община Етрополе при м. Беляновец;
2. контактни зони около населени места, и отделни обекти на територията й;
3. територии със забрана за застрояване;
4. превантивна устройствена защита на определени територии, за които се изисква
запазване на фактическото ползване без влошаване на техните качества;
5. обособени части от територията, регламентирани като самостоятелни терени, чието
устройство и застрояване се подчинява на правила, различни от тези на зоната.
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(4) Правилата и нормативите за прилагане на плана на община Правец определят
допълнителни административни и технически мерки, необходими за прилагане на плана и
постигане на целите му като регламентират създаването на допълнителен документ за
наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането и изменение на общия устройствен план на
общината.
Чл.3. Неразделна част от Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са следните
приложения:
Приложение № 1 - Опис на графичните материали към плана;
Приложение №2 - Резюме на текстовата обосновка на плана със SWOT анализ;
Приложение №3 - Таблица за показателите за застрояване на отделните видове
територии, устройствени зони и самостоятелни терени;
Чл.4.(1) Програма за мониторинг, контрол и актуализация на ОУП на община Правец е
документът, който регламентира механизма за наблюдение, поддържане, отчитане на
прилагането и изменението на общия устройствен план на общината.
(2)Общинският съвет на Община Правец приема Програмата за мониторинг, контрол и
актуализация на ОУП на община Правец в едногодишен срок от неговото одобряване.
(3) Отговорно лице за изработване на Програмата е Главния архитект на община Правец.
(4) Основанията за изменение на Общия устройствен план на общината са регламентирани в
действащите закони за устройство на територията на страната, включително и при наличие
на техническа грешка в плана. Планът се изменя по реда на неговото създаване или по нов
регламент, въведен със закон.

ГЛАВА ВТОРА
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И
САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

РАЗДЕЛ I.
Чл.5.(1) В урбанизираните територии се обособяват следните групи устройствени зони и
самостоятелни терени:
1. Група жилищни устройствени зони (Ж):
а) жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с височина до
10 м. (Жм, Жм1);
б) жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване с височина до 15 м.
(Жс);
в) устройствена зона и терени с преобладаващо високо жилищно застрояване с височина
над 15 м (Жг);
г) устройствена зона и терени за преобладаващо комплексно жилищно застрояване (Жк);
2. Група устройствени зони и терени за предимно производствени и складови дейности
(П):
а) устройствени зони и терени за предимно производствени и складови дейности (Пп);
б) Устройствени зони и терени предназначени за рибарници и обслужващи дейности (Пс);
3. Група устройствени зони и терени за обществено-обслужващи дейности и смесени
многофункционални устройствени зони (Оо, Смф):
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а) устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо);
б) смесена многофункционална устройствена зона (Смф);
4.Група устройствени зони и терени за рекреационни дейности (О):
а) курортна устройствена зона / курорти (Ок);
б) ваканционни селища (Ос);
в) вилни зони (Ов);
г) терени за постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани (Ттн);
5. Група устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система (З):
а) терени на градски скверове, градини и озеленяване (Зп);
б) терени за озеленяване на улици, реки, дерета и други открити водни течения (Тзв);
в) озеленени територии за широко обществено ползване – паркове (Оз);
г) терени за гробищни паркове (Тгп);
д) терени на реки и други открити водни площи (Трк);
7. Група устройствени зони и терени за спорт и атракции (Са):
а) устройствена зона и терени за спорт и атракции в урбанизирани територии (Са);
8. Терени за бази на градското стопанство и техническата инфраструктура (Т):
а) терени за транспортна инфраструктура (Тти);
б) терени за площни обекти на техническата инфраструктура (Тевк);
в) терени за добив на полезни изкопаеми (Тди)
9. Други територии
а) специални терени (Тсп).
10. Група територии за защита на недвижимите културни ценности (К) – единични и групови.
(2) Устройственото и функционалното предназначение, нормативите за устройство и
застрояване, както и ограничения и изисквания при изработване на подробните устройствени
планове за устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложение №
1.
Чл.6. (1) В извънурбанизираните територии се обособяват следните групи устройствени зони и
самостоятелни терени:
1. Земеделски територии (Сс):
а) земеделска зона с обработваема земя - ниви (Ссб);
б) земеделска зона с обработваема земя - трайни насаждения, овощни градини и други
(Сст);
в) земеделска зона с необработваема земя - пасища, поляни и ливади и др. (Ссп);
2. Горски територии (Г):
а) стопански гори (Гс);
б) специални гори със специфична горскостопанска функция (Гсп); б) защитни гори (Гз);
в) специални гори по чл.5, ал.3, т.3 от Закона за горите с рекреационно значение (Гр).
3. Терени на техническа инфраструктура:
а) терени за транспортна инфраструктура (Тти);
б) терени за площни обекти на техническата инфраструктура (Тевк);
4. Територии заети от водни обекти
а) терени за реки и други открити водни площи (Трк).
5. Територии за защита на природни обекти:
а) защитени територии - местности;
б) защитена зона от мрежата Натура 2000 по Директива за местообитанията;
6. Група територии за защита на недвижимите културни ценности (К)
7. Територии с режим на допустима смяна на предназначението:
а) територии с допустима смяна на предназначението в Жилищна устройствена зона;
б) територии с допустима смяна на предназначението във Вилна устройствена зона;
в) територии с допустима смяна на предназначението в Смесена общественоПравила и нормативи за прилагането на ОУПО на територията на община Правец, приети с Решение
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обслужваща предимно-производствена устройствена зона; 8.Територии със забрана за
застрояване
(2) Устройственото и функционалното предназначение, нормативите за устройство и
застрояване, както и ограничения и изисквания при изработване на подробните

РАЗДЕЛ II
ГРУПА ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Чл.7.(1) Жилищните устройствени зони се застрояват предимно със сгради за постоянно и/или
временно обитаване. Отделни урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции се определят
въз основа на подробен устройствен план.

(2) По характер застрояването в жилищните устройствени зони (Жм) на територията на
община Правец се определя като преобладаващо ниско - с височина до 10 м.
(3) В селищните образувания (махали) и отделни урегулирани поземлени имоти извън
строителните граници на населените места се определя устройствена зона Жм1 с
преобладаващо ниско застояване(до 10м) и понижени показатели.
(4) В съществуващите строителни граници на град Правец за терените, застроени с жилищни
сгради, изпълнени по методите на индустриалното строителство, се обособяват устройствени зони
Жк с преобладаващо комплексно застрояване, Жс за отделни имоти и сгради с височина до 15м. и
устройствена зона Жг с преобладаващо високо застрояване над 15м.
Чл.8. Извън границите на урбанизираните територии са обособени територии с допустима
смяна на предназначението в Жилищна устройствена зона (Жм1).
Чл.9. Новоурбанизираните територии за жилищни устройствени зони с ниско застрояване в
природна среда (Жм1) се изграждат въз основа на подробни устройствени планове, с които се
предвижда свободно застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Проектите за
подробни устройствени планове по решение на Общинския съвет може да се изработват по реда
и условията на чл. 16 ЗУТ.
Чл.10.(1) С Общия устройствен план на Община Правец се дефинират застроени територии в
земеделски земи.
(2) Териториите по ал.1 представляват застроени имоти с фактическо ползване, различно от
територията в която попадат и са с приблизително местоположение.
(3) Териториите по ал.1 могат да се считат за терени с устройствен статут, отговарящ на
фактическото им ползване, след удостоверяването им като такива с геодезическо заснемане за
обхват и решение на комисия от отдел ТСУ при общинска администрация Правец, която
информация се нанася служебно в ОУП и се отразява в Регистъра за служебно нанасяне.
Чл.11.(1) Територии с допустима смяна на предназначението в Жилищна устройствена зона са
локализирани в непосредствена близост до селищните образувания.
(2) Промяната на предназначението им се осъществява по общия ред на действащата
нормативна уредба.
РАЗДЕЛ III
ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ
Чл.12.(1) Устройствените зони предимно за производства (Пп) се застрояват с производствени,
складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове,
магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите,
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административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги,
както и жилища за охраната.
(2) Териториите на бившите стопански дворове на ТКЗС, ДЗС, МТС и др. производствени
площадки се устройват като Пп зони. С виза на Главния архитект, с характер на административен
акт, се разрешават реконструкции, пристроявания, преустройства и нов сграден фонд в
съответствие с начина на трайно ползване, за който са отреждани по действащите планове и в
съответствие с действащата нормативна уредба към датата на тяхното създаване. При възникване
на нови инвестиционни намерения, различни от установения начин на трайно ползване се
реализират след създаване на план за застрояване за съответните имоти.
(3) В терените попадащи в устройствена зона (Пс) се допуска изграждането на рибарници и
обслужващи дейности.
РАЗДЕЛ IV.
ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Чл.13.(1) Териториите в устройствена зона (Оо) са предназначени предимно за
осигуряване на обекти за обществено обслужващи дейности – образование, здравеопазване,
социални грижи, обществено хранене, култура, религия, административни и делови услуги и др.
(2) Териториите в устройствена зона (Смф) са с многофункционално предназначение за
обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и др.
допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.
Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
Чл.14(1) Извън границите на урбанизираните територии са обособени територии с
допустима смяна на предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимнопроизводствена устройствена зона.
(2) В териториите по ал.1, след смяна на предназначението на земята, се допуска
изграждането на обекти за обществено обслужване, търговия, безвредни производства и др.
допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.
РАЗДЕЛ V.
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕРЕНИТЕ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ
Чл.15. На територията на община Правец се обособяват устройствени зони и терени за:
- курортна устройствена зона / курорти (Ок);
- ваканционни селища (Ос);
- вилни зони (Ов);
-терени за постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани (Ттн);
Чл.16. Устройствените зони и терените за рекреационни дейности се застрояват предимно
със сгради за временно обитаване и рекреационно ползване, както и обслужващи обекти и
съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризма.
Чл.17.(1) Извън границите на урбанизираните територии са обособени територии с
допустима смяна на предназначението във Вилна устройствена зона.
(2) В териториите по ал.1 се допуска разполагането на вилни сгради, магазини и заведения
за хранене, сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности, малки
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хотели с до 40 легла, сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,
бензиностанции и газостанции.
Чл.18.(1) Новоурбанизираните територии за вилни устройствени зони се изграждат въз
основа на подробни устройствени планове, с които се предвижда свободно застрояване в отделни
урегулирани поземлени имоти. Проектите за подробни устройствени планове по решение на
Общинския съвет може да се изработват по реда и условията на чл. 16 ЗУТ.
(2) Отглеждането на животни във вилните устройствени зони се урежда с отделна наредба.

РАЗДЕЛ VI.
УСТРОЙСТВО НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.19. Зелената система на община Правец се състои от съществуващите и
новопредвидените озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване в
урбанизираните територии, защитните и рекреационните гори (съществуващи лесопаркове и
зелени зони извън урбанизираните територии), горите и земите от горския фонд, попадащи в
защитените местности, обявени по реда на Закона за защитените територии и в защитените зони,
обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие.
Чл.20. С подробен устройствен план на съответната устройствена зона и самостоятелен
терен или части от тях, се определя местоположението на озеленените площи, както и видът
съвместими функции и активности, позволяващи запазване на основните им характеристики и
използването на рекреационните им качества, включително и чрез обособяването им като зони
без застрояване в урегулираните поземлени имоти, с режим за широк обществен достъп.
Чл.21. (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 за терените за градски скверове, градини и озеленяване (Зп).
(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.
(3) Режимът на устройство и застрояване на тези поземлени имоти се определя с подробен
устройствен план за паркове и градини по ал.1 при спазване на показателите на застрояване,
изискванията и ограниченията при застрояването, посочени в приложение № 3.
(4) Подробните устройствени планове по предходната алинея задължително се
придружават от правила и нормативи за прилагането им, с които се определят правилата,
осигуряващи изграждането и стопанисването на тези площи чрез общо ползване, допустимите
дейности и функции, разполагането на преместваемите обекти, провеждането на мероприятията
по благоустройството и паркоустройството.
Чл.22.(1) С Общия устройствен план на Община Правец се обособява устройствена зона –
озеленени територии за широко обществено ползване – паркове.
(2) В устройствените зони по ал.1 могат да се разполагат обекти, в съответствие с чл.32 от
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Чл.23. Зелената система в урбанизираните територии обхваща следната група
устройствени зони и терени:
1.терени на градски скверове, градини и озеленяване (Зп);
2.терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути и други
открити водни течения в урбанизирани територии (Тзв);
3.терени за съществуващи гробищни паркове (Тгп)
4.терени на реки и други открити водни площи (Трк)
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Чл.24.(1) Предназначението на поземлени имоти, попадащи в устройствени зони или в
терени на зелената система, може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен
терен на зелената система от друг вид.
(2) Извън случаите по ал. 1 не се допуска изменение на общия устройствен план с цел
промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, попадащи в границите на
устройствените зони и терени на зелената система.
Чл.25.(1) За териториите, заети от открити водни течения (речни корита) и дерета заедно с
принадлежащите към тях земи се разрешава единствено изграждане на противоерозионна и
мелиоративна инфраструктура въз основа на одобрени, след изготвяне на необходимите
хидравлични анализи по Закона за водите (респективно действащата нормативна уредба към
момента на изготвяне на подробния план), подробни устройствени планове.
(2) С подробните устройствени планове за териториите по ал.1 се определят:
а) границите (регулационните линии) на откритите водни течения (речни корита) и дерета,
които са и граници на собственост;
б) мерките за корекция на речните корита и деретата, инженерните съоръжения,
необходими за тяхното функциониране и поземлените имоти или частите от тях,
подлежащи на отчуждаване за задоволяване на обществени потребности от общинско
значение;
в) линията на застрояване в прилежащите урегулирани поземлени имоти, която не може
да бъде на по - малко от 20 м от талвега на дерето, респективно – на по-малко от 10 м от
брега на речното корито.
(3) В процеса на изработване на подробните устройствени планове по предходната алинея
се правят специализирани проучвания, които доказват възможностите на речното корито / дерето
да поеме и отведе висока вълна.
(4)В горски и земеделски територии не се допуска урегулиране на поземлени имоти и
смяна на предназначението на земята на 50 м. от талвега на деретата.

РАЗДЕЛ VII.
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ
Чл.26. В устройствена зона за спорт и атракции (Са) в урбанизираните територии с
подробен устройствен план се определят границите на терените за спорт и атракции.
РАЗДЕЛ VIII.
ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.27.(1) С общия устройствен план на община Правец в урбанизираните и
извънурбанизираните територии са обособени терени предназначени за осигуряване на
елементите на комуналното стопанство.
(2) С подробен устройствен план се определят границите на:
1.терени за транспортна инфраструктура (Тти);
2.терени за площни обекти на техническата инфраструктура (Тевк).
Чл.28.(1) С Общия устройствен план на Община Правец са дефинирани площи за
осигуряване на необходимия сервитут на път.
(2) Площите по ал.1 са свързани със определения в Закона за пътищата „обхват на пътя“
във връзка с осигуряването му на местата, където е необходимо.
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(3) Широчината на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските
или общинските пътища, в границите на урбанизираните територии се определя с подробен
устройствен план.
(4) След определяне на точното местоположение на проблемния/те участъци и
конкретизиране на обхвата на пътя, корекцията в Общия устройствен план се нанася служебно.
Чл.29.(1) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират
изграждат в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Правец,
съгласно разпоредбите на Закона за водите, Закона за устройството на територията и Наредба 7 от
22.12.2003г. за правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и
устройствени зони.
(2) За съществуващи ВиК мрежи и съоръжения, за които не са предвидени терени и
охранителни зони в Общия устройствен план на община Правец, се въвежда директивно
предвиждане за отразяване им в плана. Нанасят се служебно в плана след приключване на
процедура по установяване на тяхното конкретно местоположение.
(3) Установяването на конкретното местоположение на мрежите и съоръженията по ал.2
се извършва с предоставено геодезическо заснемане и решение на комисия от отдел ТСУ при
общинска администрация Правец, която информация се нанася служебно в ОУП и се отразява в
Регистър за служебно нанасяне.
(4) За всички водоизточници и/или съоръжения, независимо от формата на собственост, е
необходимо да се учредят санитарно-охранителни зони, съгласно разпоредбите на Наредба №3
от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
(5) Осъществяването на дейности в границите на санитарно-охранителните зони,
определените и предвидените забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост
са в съответствие с Приложение №1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3 от 16.10.2000г.
(6) В срок до една година от приключване на процедурата по учредяване на нови или
актуализация на СОЗ по ред, определен със закон, се възлага актуализация на Общия устройствен
план по ред и начин, регламентирани в Програмата за мониторинг, контрол и актуализация на
ОУП на община Правец.
(7) За опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с нитрати от
земеделски източници да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно утвърдените
мерките за ограничаване и предотвратяване на замърсяването.
Чл.30.(1) С ОУПО Правец се обособяват територии за превантивна устройствена защита за
СОЗ.
(2) Териториите за превантивна устройствена защита за СОЗ са определени за
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване с неидентифицирано точно
местоположение. Границите им са с приблизителен характер.
(3) За териториите по ал.1 важат всички ограничения за I-ви пояс на СОЗ, въведени с
действащата нормативна уредба и режимите съгласно Приложение № 1 към Националния каталог
от мерки за ПУРБ 2016-2021г.
(4) Всички инвестиционни намерения в границите на териториите по ал.1 да се съгласуват
с Басейнова дирекция дунавски район.
(5) След фиксиране на границите на учредените санитарно-охранителни зони в
предвидените територии за превантивна устройствена защита, удостоверяването им като такива с
геодезическо заснемане за обхват и решение на комисия от отдел ТСУ при общинска
администрация Правец, се извършва служебно нанасяне на информацията в ОУП и отразяване в
Регистъра за служебно нанасяне.
Чл.31.(1)Основни ограничения за ползването на терените, наложени от съществуващи
газопроводи са:
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1. Минималните размери на сервитутните зони на газопроводи и на съоръжения към тях,
са определени в „Приложение №3, т.2 до т.5 от Наредба №16 от 09.06.2004г. за
сервитутите на енергийните обекти“, както следва:
-за площадкови обекти (АГРС, ГИС, КВ и др.) – участък с ширина 10 м около
външната граница на обекта;
-за преносни газопроводи с диаметър до Ф1000 са ивици с ширина по 15м от двете
страни на газопровода.
2. Зона за превантивна устройствена защита, съгласно „Наредба №6 от 25.11.2004г. за
техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и
съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ“.
Съгласно § 1, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби, минималните разстояния,
на които се застрояват нови сгради, съоръжения и проводи, от оста на съществуващи
преносни газопроводи, изградени преди 16.11.2002г. се определят съгласно изискванията,
посочени в приложението – Таблица №2 като:
-за преносни газопроводи и отклонения с диаметър до Ф300мм (колона 2)- ивици с
ширина по 100м от двете страни на газопровода;
-за преносни газопроводи и отклонения с диаметър над Ф600÷800 мм (колона4) –
ивици с широчина по 200м от двете страни на газопровода (МГ).
(2) С учредената зона за превантивна устройствена защита по ал.1, т.2 се запазва
фактическото ползване на територията при ограничаване на застрояването.
(3) Всички инвестиционни намерения в обхвата на зоната за превантивна устройствена
защита, се съгласуват с газопреносното дружество. Мониторинг и контрол по прилагането на
плана в тази му част се осъществява от Община Правец.
(4)В режим на ползване на територията по ал.1, т.2, Плановете за действие при бедствия и
аварии на газопреносното дружество, както и всички техни актуализации, задължително се
предоставят на Община Правец за синхронизиране с Плановете за действие при бедствия и
аварии на Общината.
Чл.32.(1)С Общия устройствен план на община Правец се обособява зона за превантивна
устройствена защита с предвиждане за отпадане, във връзка с бъдещо изместване на
газоразпределителна станция и газопреносно отклонение.
(2) Съществуващата зона за превантивна устройствена защита от опорен план, заедно с
ограниченият на жилищно застрояване, които са регламентирани по закон за нея са в сила, до
реализиране на намерението за изместване на газоразпределителната станция и газопреносното
отклонение.
(3) До реализиране на предвиждането по ал.1, всички инвестиционни намерения в обхвата
на съществуващата зона за превантивна устройствена защита от опорен план, се съгласуват с
газопреносното дружество.
(4) При реализиране на предвижданията по ал.1, обособените устройствени зони в обхвата
на съществуващата зона за превантивна устройствена защита от опорен план, се освобождават
действието на всички ограничения и забрани, които са регламентирани по закон за нея.
(5) При осъществяване на инвестиционното намерение за изместване на
газоразпределителната станция в зоната за превантивна устройствена защита, предвидено в
Общия устройствен план на Община Правец, не се налага актуализация на плана. Новото
местоположение на газоразпределителната станция се нанася служебно.
(6) Плановете за действие при бедствия и аварии на газопреносното дружество,
актуализирани след осъществяване на предвиждането по ал.1, задължително се предоставят на
Община Правец за синхронизиране с Плановете за действие при бедствия и аварии на Общината.
(7) Мониторинг и контрол по прилагането на плана в тази му част се осъществява от
Община Правец.
Чл.32.(1)Сервитутите на електропроводите извън урбанизираните територии, се определят
съгласно изискванията на Наредба 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти.
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(2) В границите на сервитутните зони по ал.1 не се допуска дейностите по чл.14 от Наредба
16 от 9 юни 2004 г за сервитутите на енергийните обекти.
Чл.33(1) Трасетата на техническата инфраструктура в границите на населените места и в
извънурбанизираните територии на общината се конкретизират на ниво Подробен устройствен
план, посредством изработване на специализирани устройствени схеми.
(2) При наличие на инвестиционни намерения за изграждане на техническа
инфраструктура, те следва да бъдат съгласувани със съответната Басейнова дирекция.

РАЗДЕЛ IX.
ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОПЪТЕКИ
Чл.34(1) Велосипедната инфраструктура и екопътеките са специфична инфраструктура,
структуроизграждаща за подсистемите на спорт и отдих и транспортно- комуникационно
насърчаваща развитието на интегрирана транспортна политика за обезпечаване развитието на
екотуристическата икономика на територията на община Правец.
(2) Общият устройствен план определя:
1. стратегическите принципи за планирането на велосипедната инфраструктура и
екопътеките на територията на община Правец.
2. нивото на устройствените планове, в което се извършва териториално- устройственото
планиране на велосипедната инфраструктура и екопътеките.
3. вида на документите, в които се регламентира съдържанието на понятията
"велосипедна инфраструктура" и "екопътеки", критериите, стандартите и реда за
изграждането им, както и отговорностите по тяхното наблюдение, контрол, поддръжка и
регенериране.
(3) Стратегическите принципи за планиране на велосипедната инфраструктура и
екопътеките са сигурност и безопасност, непрекъснатост и директност, атрактивност за
специализираните, комфорт и привлекателност за общите трасета.
(4) Регламентът за планиране, изграждане, мониторинг, контрол, поддръжка и
регенериране на велосипедната инфраструктура и екопътеките в границите на общия устройствен
план на община Правец се изработва в Наредба на Общинския съвет. Отговорно лице за
подготовка на Наредбата в едногодишен срок от одобряването на плана е Главният архитект на
общината.
Чл.35.(1) За велосипедната инфраструктура и екопътеките се изработват специализирани
подробни устройствени планове и/или схеми.
(1)Плановете се изработват на основание на Закона за устройство на територията и се
процедират по ред, определен в него, при спазване на действащата нормативната уредба в
страната.
(2) Плановете за велосипедната инфраструктура и екопътеките определят трасетата,
елементите и тяхното местоположение, свързаните с тях места за разполагане на елементите на
указателната и информационна инфраструктура, както и места за паркиране, места за
наблюдение и места за панорамно фото-заснемане на историческите ландшафти, структурите и
обектите на културно-историческото наследство.
(3) Плановете задължително регламентират принципите и правилата за архитектурното и
ландшафтно оформяне на велосипедната инфраструктура като цяло и екопътеките.

РАЗДЕЛ X.
УКАЗАТЕЛНА И ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
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Чл.36.(1) Указателната и информационна инфраструктура изгражда визията за
информатизация на средата, осигурява информационна обезпеченост и свързаност на
пространствено-териториалната структура на община Правец локално и глобално.
(2) Указателната и информационна инфраструктура представлява комплекс от системи,
характеризиращи се със специфичен обхват, диференцираност и структурност, в които се създават
банки от данни и се осигуряват решения за отдалечен достъп до информационните ресурси на
община Правец.
(3) Задачи на указателната и информационна инфраструктура са планирането и
реализацията на информационни центрове, маршрутизатори, комутатори, комуникационни
мрежи, включително от поставяеми обекти - рекламни, информационни елементи, указателни и
сигнализационни знаци, както и на самостоятелни информационни продукти и услуги.
(4) Визията, методите и средствата за информационно обезпечение, редът и механизмът
за създаване, поддържане и актуализиране на информационната и указателна инфраструктура за
територията на община Правец се регламентират в Наредба на Общински съвет Правец.
(5) Отговорно лице за подготовка на Наредбата в едногодишен срок от одобряването на
ОУП на община Правец е Главният архитект на община Правец.

РАЗДЕЛ XI.
НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.37.(1) С общия устройствен план се определя устройствена зона и терени за добив на
полезни изкопаеми (Тди) в която се допуска изграждането на временни обекти, свързани с
технологията на добива на подземни богатства и на необходимата техническа инфраструктура. За
всеки конкретен случай параметрите на застрояване се доказват чрез специализиран подробен
план (генплан) по чл.111 ЗУТ.
(2)Терените за добив на полезни изкопаеми подлежат на поетапно закриване и
рекултивация след приключване на добивните дейности. След рекултивацията им тези терени се
използват при спазване на режимите, установени за териториите, в които попадат.

РАЗДЕЛ XII.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл.38.(1)Земеделските територии обхващат следните групи зони и терени:
1. Земеделска зона с обработваеми земи - ниви (Ссб).
2. Земеделска зона с обработваема земя - трайни насаждения, овощни градини и други,
овощни градини и други (Сст).
3. Земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и др (Ссп).
(2) В устройствените зони и терени по ал.1 не се допуска промяна на предназначението на
земите с цел добив на енергия от възобновяеми енергийни източници, в границите на защитените
зони от мрежата Натура 2000 и в земеделските земи от 1-ва до 4-та категория както и в поливните
площи.
(3) Без промяна на предназначението на земеделските земи се допуска застрояване със
сгради, постройки и съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: селскостопански
сгради за съхранение на растителна и животинска продукция, за отглеждане на животни, сгради
за селскостопански машини, резервоари и водоеми, силажовместилища, торохранилища и
пречиствателни съоръжения, съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване
(вкл. производство, съхранение и потребление на електрическа енергия от възобновяеми
източници), хидромелиоративни съоръжения.
(4) Площта за застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите,
собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта на
застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот с допустима
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максимална плътност на застрояване 20%. Застроената площ на помещенията за обитаване от
домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска
продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена
площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.
(5) Височината е съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност - не
повече от два етажа.
(6) При предвижданията на бъдещи ПУП-ПЗ и реализирането на инвестиционни
предложения е необходимо да не се допуска деградирането на местните естествени екосистеми,
с цел опазване на земеделските територии.
Чл.39.(1) С ОУПО Правец са обособени територии със забрана за застрояване.
(2) В териториите по ал.1 временното съхранение на продукция и на селскостопанския
инвентар се извършва в мобилни съоръжения, които остават за определен период от време
стационарно на територията при условия, регламентирани с Разрешение от общината.
Разрешителният режим и процедурите за неговото осъществяване се регламентира в Програмата
за мониторинг, контрол и актуализация на ОУП на община Правец.

РАЗДЕЛ XIII.
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл.40.(1) Горските територии обхващат следната група горски устройствени зони и терени:
1.стопански гори (Гст);
2.защитни гори (Гз);
3.специални гори с рекреационно значение (Гр);
4.специални гори със специфична горскостопанска функция - семепроизводствени
насаждения и градини, опитни и географски култури от горски дървесни и храстови
видове и др. (Гсп);
(2)Устройствените зони и терени по ал. 1 се определят като зони за защита от урбанизация
по смисъла на чл. 12, ал.1, т.3 от Закона за горите.
(3)При предвижданията на бъдещи ПУП-ПЗ и реализирането на инвестиционни
предложения е необходимо да не се допуска деградирането на местните естествени екосистеми,
с цел опазване на горските територии.
Чл.41.(1) Устройството на специалните гори (горски територии по чл.5, ал.3, т.3 от Закона
за горите) с рекреационно значение по чл. 39, ал.1, т. 3 от настоящите правила и нормативи, се
извършва въз основа на цялостни специализирани подробни устройствени планове по чл. 111 ЗУТ,
изготвени в съответствие с областните планове за развитие на горските територии и с
горскостопанските планове или програми.
(2) С плановете по ал.1 се определят основните функции и допустимите дейности в
специалните горски територии по чл. 39, ал.1, т.3. Допускат се дейности, свързани с отдих,
туризъм, спорт и атракции, както и строителство на сгради и съоръжения, обслужващи или
съвместими с основното предназначение на специалните горски територии с рекреационно
значение, определя се местоположението на имотите за застрояване и функциите съвместими с
отдиха и туризма.
(3) Строителството в специалните горски територии по чл.39, ал.1, т. 3 се разрешава в
отделни урегулирани поземлени имоти за застрояване, определени с цялостните плановете по
ал.1 и след промяна на предназначението на УПИ за застрояване, проведено по реда на Закона за
горите.
Чл.42. В специалните горски територии по чл. 39, ал.1, т. 3 не се допуска изграждане на
плътни огради и устройването на ловни райони, не се допуска изграждане на ферми за
отглеждане на дивеч, люпилни и риболюпилни. Не се допуска промяна на предназначението на
териториите с цел обитаване, производствени и складови дейности. Инфраструктурата на отдиха и
туризма (алеи, заслони, поставяеми елементи и оборудване – пейки, маси, огнища, детски
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съоръжения и др.) се изгражда по правилата на чл. 152 от ЗГ без смяна предназначението на
горите.

РАЗДЕЛ XIV.
ТЕРИТОРИИ СЪС ЗАПЛАХА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Чл.43.(1)Рисковете от бедствия, подлежащи на анализ, оценка и картографиране са:
сеизмичен риск; риск от наводнение; риск от ядрена или радиационна авария; геоложки риск
(свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси); риск от горски пожари.
(2)След разработване на съответните карти на опасностите и карти на рисковете от
бедствия по Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия включване на застрашените от бедствия територии,
следва Общият устройствен план на Община Правец да бъде актуализиран в тази си част, като се
отразят и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита на съответните
територии.
Чл.44. (1) С Общ устройствен план на Община Правец са определени територии с
потенциален риск от бедствия.
(2) Всички инвестиционни намерения в границите на териториите по ал.1 подлежат на
геоложко проучване.
Чл.45.(1) С Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО се въвеждат изисквания към
изработването на последващи подробни устройствени планове, касаещи имоти попадащи в
обхвата на водни обекти, свързани със защита на населението и правила за прилагането им:
1.Да включват съответни регулации на речните корита и отреждания за изпълнение на
необходимите защитни съоръжения за защита на урбанизираните територии;
2.Да осигуряват безпрепятствен достъп до речните корита за контрол и почистване;
3.Да не допускат дейности, нарушаващи естественото състояние и проводимостта на
речните легла, освен такива, осигуряващи защита от вредно въздействие на водите;
4.Да не предвиждат застрояване на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в
заливаемите тераси на реките и в сервитута на хидротехническите съоръжения, както в
урбанизираните територии, така и при промяна на предназначението на поземлени имоти
извън тях;
5. При издаване на разрешения (концесии) за добив на инертни материали от речните
корита, при определяне мястото и обхвата да се държи сметка за рисковете от
разширяване на заливните зони, респ. наводнения, както и за възможно компрометиране
на съществуващи съоръжения (мостове, диги и др.);
6. При прилагането на плана да се спазват мерките от Становище по Екологична оценка
№7-3/2016 на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район и мерките от
Становище по Екологична оценка №1-1/2016 на проекта на ПУРН;
7. При прилагането на плана, предвижданията да се съобразяват с анализирания и
моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годипната вълна.
Чл.46. В зоните за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване,
съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ 2016-2021г., действат
следните режими:
1. Забранени дейности в цялата зона за защита на питейните води:
- Изграждане на тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични
вещества;
- Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества;
- Свинекомплекси;
- Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и пестициди;
- Пране с химически препарати и/или избелващи средства във водите от водното
тяло;
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- Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на
водохващаниия от повърхностни води, предназначени за питейно битово
водоснабдяване;
- Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност:
- до 30%, когато за питейното ВТ не е оценен висок ерозионен потенциял и не
попада във водосбор на притоци в РЗПРН;
- до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада
във водосбор на притоци в РЗПРН;
- до 10%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал и попада във
водосбор на притоци в РЗПРН.
2. Допълнителни дейности забранени:
А) в пояс ІІ на определените СОЗ;
Б) в буферна зона на разстояние от водовземното съоръжение: 3 500 м нагоре по
течението на реката, 1500 м от двете страни на реката и 50 м. по течението на реката,
когато няма определана СОЗ.;
В) в буферна зона в цялата акватория на язовира и бреговата ивица с широчина не помалка от 500 м от границата на водния обект, когато няма определана СОЗ.
-Използуване терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения;
-Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за постоянно и
сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения,
съответствуващи на техническите изисквания.
-Изграждане сервизи, автомивки и паркинги;
-Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване
съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата
-Животновъдни ферми (без свинекомплекси);
-Торене с течен оборски тор;
-Използуване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене;
3.Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални
изследвания (в процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието
на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително
пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:
-Добив на подземни богатства;
-Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на
реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения;
-Изграждане на пътища и магистрали;
-Торене с оборски тор и/или компост;
-Торене с неорганични торове;
-Използване препарати за растителна защита;
-Изграждане силажни ями;
-Напояване и торене с отпадъчни води;
-Аквакултури;
-Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч;

РАЗДЕЛ XV.
ТЕРИТОРИИ ЗА ПРИРОДНА ЗАЩИТА И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ
Чл.47.(1) Териториите за природна защита и опазване на биологичното разнообразие
включват природни забележителности, защитени местности и защитени зони.
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(2) Режимите за устройство и застрояване на устройствените зони, които попадат в
териториите за защита по ал. 1 включват и всички допълнителни ограничения, наложени върху
тези територии с нормативен акт.
Чл.48. (1) Защитените местности в обхвата на общия устройствен план на община Правец
са определени по реда на Закона за защитените територии.
(2) Устройството на защитените местности се осъществява съгласно режимите, установени
със заповедите за тяхното обявяване и въз основа на специализирани подробни устройствени
планове, при спазване изискванията на Закона за защитените територии. Строителство в тези
територии се допуска, само ако е предвидено в плана за управлението им и въз основа на влязъл
в сила специализиран подробен устройствен план по чл. 111 ЗУТ.
(3) В защитените местности се допускат дейности по поддържане или възстановяване на
условията в местообитанията, провеждане на научни изследвания и образователна дейност, както
и туристическа дейност. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на
изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.
(4) Обявяването и промените в защитените територии се извършват от Министъра на
околната среда и водите, по реда на Закона за защитените територии. Промените по този член се
нанасят служебно в Общия устройствен план на общината.
Чл.49. Защитените зони по Закона за биологично разнообразие са определени с Решения
на МС и със заповедите за обявяването им.
Чл.50. Устройството на защитените зони се осъществява в съответствие с целите,
изискванията и ограниченията, посочени в Решенията на МС, заповедите за обявяването им и
плановете за тяхното управление.

РАЗДЕЛ XVI.
ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Чл.51. (1) Допустимостта за надстрояване, пристрояване и допълващо застрояване
Устройство на ПИ, съдържащи единични недвижими културни ценности се доказват с ПУП и РУП,
които да обхващат най-малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата
имоти и подлежат на съгласуване с МК.
(2) Намеси по сгради, недвижими културни ценности, 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.52. (1) С ОУПО се обособяват терени с режим превантивна устройствена защита за
опазване на недвижимото културно наследство, с който се запазва фактическото им ползване, без
да се влошават техните качества.
(2) В границите на терените по ал.1 са валидни изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба
7.
Чл.53. (1) Устройството на ПИ, които не съдържат ЕНКЦ, но попадат в охранителната зона
на единични недвижими културни ценности, включва задължително се изготвяне на ПУП и РУП,
които да обхващат най-малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата
имоти и подлежат на съгласуване с МК
(2) За имотите, които са непосредствено прилежащи до УПИ, съдържащо ЕНКЦ, за
издаване на разрешение за строеж е необходимо съгласуване с МК на проекта по част
„Архитектура”.
Чл.54. Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) да бъде
изцяло съобразено с изискванията на Закона за културно наследство и границите и режимите им,
определени от МК по реда на Закона за културно наследство.
Чл.55. За археологическите обекти, които се намират в земеделски територии се прилагат
изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба 7.
Чл.56. Преди издаване на виза за проектиране на застрояване в имоти, попадащи в зона с
НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания.
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Чл.57. 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 Закона за културно наследство
Чл.58. (1)За археологическа недвижима културна ценност „„Късноантична и
средновековна крепост на връх Боровец” са определени режимите за опазване на територията с
Протокол в изпълнение на Заповед № РД 09-612/24.09.2008 г. на Министъра на културата.
(2) Предписания за опазване съгласно Протокол по ал.1:
1) На територията на недвижимата културна ценност се забраняват всички строителни,
изкопни, насипни, добивни, мелиоративни и други дейности, които нарушават целостта на
скалната основа и на земния пласт, несвързани с дейностите по проучването, социализацията и
експонирането на обекта. Не се допуска засаждането на дървесни видове. Допускат се дейности,
свързани с археологическо проучване, консервация, реставрация и социализация на паметника на
културата. Всички дейности, свързани с благоустройството и социализирането на обекта, се
съгласуват с НИНКН (НИПК).
2) На територията на охранителната зона на обекта, всички строителни, изкопни, насипни,
добивни, мелиоративни, лесоустройствени и други дейности задължително се предхождат от
сондажно археологическо проучване, което да изясни липсата или наличието на археологически
напластявания, структури и материали.
Чл.59. (1) При възникване на инвестиционна инициатива на територията на НАКЦ,
предварително трябва да бъдат извършени археологически проучвания в границите на имота.
(2) При наличие на археологически структури на територията, обект на инвестиционна
инициатива, се назначава комисия от Министъра на културата, която определя статут и
специфични правила за опазване културната ценност.
(3) Визи за проектиране и инвестиционни проекти за строителство (включително и
подземно) се съгласуват с МК
Чл.60. Инвестиционните проекти за обектите на строителството, попадащи в
охранителната зона на обект на НАКЦ, се съгласуват с Министерство на културата.

ГЛАВА ТРЕТА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи:
„новоурбанизирани територии” са териториите за разширение на населените места, за
създаване на нови или разширяване на границите на вилни зони, ваканционни селища и
курортни, както и зоните (отделни поземлени имоти или група поземлени имоти) извън
строителните граници, определени с общия устройствен план на община Правец, в които е
допустимо застрояване над определените нормативи за земеделски и горски територии, при
които се изисква промяна на предназначението.
"служебно нанасяне" е термин, който се въвежда за отразяване на конкретизирана
информация в общия устройствен план на община Правец, получена в резултат на директивно
определени в плана граници и обекти, предвидени за реализация на мерки по уточняване на
тяхното местоположение. Регламентът за извършване на "служебно нанасяне" се описва
методично в Програмата за мониторинг, контрол и актуализация на ОУП на община Правец. В
програмата задължително се регламентира:
1. Основанието за извършване на служебно нанасяне;
2. Отговорното компетентно лице, управомощено да нанася конкретизираната
информация след влизане в сила на окончателния административен акт, с който се
установяват и определят съществуващ начин на трайно ползване, характеристики и точни
граници на санитарно-охранителни зони, сервитути, контактни зони и др., изрично
определени в правилата и нормативите на плана;
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3. Уведомяването и правата на заинтересованите страни,
което се извършва в процедурата по закон, свързана с определянето, приемането и
одобряването на съответните характеристики и граници на съответния обект, като в
обявлението изрично се упоменава и факта за служебното нанасяне в ОУП на община
Правец;
4. Създаването на Регистър "служебно нанасяне" към ОУП на община Правец;
5. Информацията, която трябва да съдържа Регистър "служебно нанасяне" при вписването
на всяко едно служебно нанасяне и лицата, отговорни за неговото поддържане.
§ 2. (1) Изменението на общинската граница между общини Правец и Етрополе в зоната на
махала "Беляновец" се извършва по взаимно съгласие на двете общини по ред и начин,
регламентирани в Закона за административно-териториално устройство на Република България
/ЗАТУРБ/.
(1) Общинската граница, след нейното законово административно-териториално
изменение, се нанася служебно в Общия устройствен план на община Правец;
(2) Махала Беляновец, в частта й разположена на територията на община Правец, съгласно
предвижданията на общия устройствен план е с режим за жилищна устройствена зона за ниско
застрояване за малки населени места със съответните й устройствени показатели;
(3) Махала Беляновец, в частта й разположена на територията на община Етрополе, към
датата на одобряване на Общия устройствен план на община Правец, да се приеме в съответствие
със съществуващия й начин на трайно ползване и да се третира с аналогичен устройствен режим
на частта, разположена в община Правец. След законовото административно- териториално
изменение на общинската граница, устройственият режим се нанася служебно в Общия
устройствен план на община Правец
§ 3. Всички инвестиционни намерения с местонахождение в защитени зони и територии на
в границите на община Правец задължително се съгласуват с Регионалната инспекция по околната
среда и водите. За останалите инвестиционни намерения съгласуването се извършва при
условията и изискванията на действащия Закон за опазване на околната среда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (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
Правец. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ и
се одобряват едновременно с Общия устройствен план.
(2) Отклонения от правилата и нормативите за отделни урегулирани поземлени имоти и за
строежи в тях, се допускат по изключение в случаите за съобразяване със заварени специфични
дадености само с разрешение на общинския съвет и регламент в програмата по чл.4, ал.1.
(3) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и
застрояването на територията на община Правец, се прилагат разпоредбите на Закона за
устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за защитените територии,
Закона за биологично разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за водите,
подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни актове.
§5.(1) Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на заповедта за
одобряването на общия устройствен план подробни устройствени планове за територията на
община Правец запазват действието си, ако предвижданията им са в съответствие с тези на общия
устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане.
(2)Подробните устройствени планове за територията на община Правец, които
противоречат на предвижданията на общия устройствен план и на правилата и нормативите за
неговото прилагане се изменят при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
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(3) Издадените разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие съгласно
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. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на действащи
подробни устройствени планове за територията на община Правец, чието изработване е
допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на територията, преди изработването
на предварителния проект на ОУПО Правец, но не са влезли в сила към същата дата, се привеждат
в съответствие с предвижданията на общия устройствен план и с правилата и нормативите за
неговото прилагане преди одобряването им.
§ 6. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в община
Правец.
§ 7. Общият устройствен план на община Правец и правилата и нормативите за неговото
прилагане са публични. Община Правец 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 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ КЪМ ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Предназначение, основни и
допълващи функции.
Ограничения при изработване на
ПУП

Устройствени показатели
Устройствена категория

1
ГРУПА ЖИЛИЩНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

1. Жилищна устройствена
зона с преобладаващо
ниско застрояване с
височина до 10 м.

максимална
плътност на
застрояване
в
%
2

от 20 до 60

макс.
Кинт
3

От 0,5 до
1,2

минимална
озеленена
площ в %
4

от 40 до 60, 1/3
от
необходимата
озеленена
площ трябва
да бъде

максимална
кота корниз в
м.
5

10

Индекс

Цвят

Площ/
Контур

Начин на
застрояване

6
Свободно,
групово,
свързано или
комплексно
застрояване

Свободно или
свързано

7
Групата жилищни устройствени зони е
с основна фунция постоянно
обитаване. Жилищните устройствени
зони се застрояват предимно с
жилищни сгради. Допуска се
изграждане на административни и
делови сгради, хотели, научни и
учебни заведения, обекти на
социалната инфраструктура,
културата, търговията, услугите,
подземни и етажни паркинги и гаражи,
търговско-складови и безвредни
производства,обекти на инженерната
инфраструктура и др., при спазване
на устройствени параметри за
плътност, интензивност и минимална
озелененост за съответната жилищна
зона. При спазване на санитарнохигиенните и екологичните изисквания
се допуска промяна на
предназначението, определено с
подробния устройствен план (ПУП) за
отделни урегулирани поземлени
имоти (УПИ) от жилищни в
нежилищни, без да се изисква
изменение на ПУП. В тези случаи
предназначението на бъдещи сгради
се конкретизира с визата за
проектиране.
За застрояване на жилищните
квартали в населените места на
Община Правец.Минимум една трета
от озеленената площ е с висока
дървесна растителност.

8
Ж

Жм

9
кафяв

10
площ

кафяв

площ

2. Жилищна устройствена
зона с преобладаващо
ниско застрояване с
височина до 10 м. в
природна среда

50

1,2

3. Жилищна устройствена
зона с преобладаващо
средно застрояване с
височина до 15 м.

от 25 до 70

от 1,0 до
2,0

4. Устройствена зона и
терени с преобладаващо
високо жилищно
застрояване с височина
над 15 м

от 30 до 80

от 1,5 до
3,0

5. Устройствена зона и
терени за преобладаващо
комплексно жилищно
застрояване

от 20 до 50

от 0,6 до
2,0

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ

осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност
от 50 до 60,

10

Свободно,
свързано или
комплексно

от 30 до 50, 1/3
от
необходимата
озеленена
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност

15

Свободно,
свързано или
комплексно

от 20 до 50, 1/3
от
необходимата
озеленена
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност
от 40 до 60, 1/3
от
необходимата
озеленена
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване
с дървесна
растителност

20

Свободно

15

Свободно,
групово или
комплексно

Зоната обхваща селищните
образувания (махали) и
самостоятелните терени и имоти за
жилищни нужди извън компактните
строителни граници на населените
места на Община Правец, както и
терени за разширяване на същите с
цел осигуряване на планомерното им
развитие. Минимум 50% от
озеленената площ е с висока
дървесна растителност.
Комплексното застрояване с височина
до 15 м се предвижда само за
застрояване на отделни жилищни
квартали в гр. Правец с вече
установен характер на застрояването
с жилищни сгради изпълнени по
индустриален метод и отделни
пунктови жилищни сгради.
Минимум 1/3 от озеленената площ
трябва да бъде осигурена за
озеленяване с дървесна растителност.
Само за застрояване на жилищните
квартали в гр. Правец с вече
установен характер на застрояването.
Минимум 1/3 от озеленената площ
трябва да бъде осигурена за
озеленяване с дървесна
растителност.

Жм1

светло
кафяв с
кафяв
щрих

площ

Жс

кафяв

площ

Жг

кафяв

площ

Само за застрояване на жилищните
квартали в гр. Правец с вече
установен характер на застрояването
с жилищни сгради изпълнени по
индустриален метод / блокови
жилища.Минимум една трета от
озеленената площ трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна
растителност

Жк

кафяв

площ

Основната функция на тази група е

П

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА
ПРЕДИМНО
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И
СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ

6. Устройствена зона и
терени за предимно
производствени и
складови дейности

от 40 до 80

от 1 до
2,5

от 20 до 40,
1/3 от
необходимата
озеленена
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност

7. Рибарници

30

1,00

50

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ И СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛН
И УСТРОЙСТВЕНИ

производството, прилагането на труд
и разнообразните форми на
професионална заетост във
вторичния и третичния сектор.
Допускат се производствени дейности
и технологии, които се съобразяват с
характеристиките на околната среда.
За застрояване с производствени,
складови и обслужващи сгради и
съоръжения в урбанизираните
територии. Допуска се изграждане на
здравни пунктове, магазини и
заведения за обществено хранене за
ежедневните нужди на работещите,
административни сгради и научноекспериментални бази към
предприятията, гаражи и паркинги,
както и жилища за охраната.
Минимум една трета от озеленената
площ е с висока дървесна
растителност. Допустими са и
дейности свързани с управлението на
отпадъците, в т. число, но не само:
рециклиране, предварителна
обработка (сепариране, разглобяване,
балиране, брикетиране, пакетиране,
претоварване), закрити складове за
силно действащи отровни вещества и
минерални торове, компостиране,
обезвреждане на неопасни отпадъци
и др. при спазване на изискванията на
Закона за опазване на околната
среда, Глава 6, Раздел III и свързани
подзаконови актове. Не се допускат
дейности по депониране на битови
отпадъци.
Терени, предназначени за рибарници
и обслужващи дейности.

Основната функция на тази група е
свързана със системата на
обществено обслужване. Допускат се
дейности свързани с държавните,
регионални и местни публични услуги,
пазарни услуги и дейности на
религиозни, културни и социални

Пп

светло
виолетов с
тъмно
лилав
контур

площ с
контур

Пс

Светло
виолетово
със тъмно
лилав
контур

Площ с
контур

ЗОНИ
8. Устройствена зона за
обществено- обслужващи
дейности

9. Смесена
многофункционална
устройствена зона

60

2

от 30 до 60

от 1,0 до
2,0

20

от 30 до 50,
¼ от
озеленената
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност

15

15

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА
РЕКРЕАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ

10. Курортна
устройствена зона

30

1,5

50, ½ от
озеленената
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване
с дървесна
растителност

12

Свободно,
свързано в два
имота и
комплексно

организации.
Предназначена за изграждане
предимно на обекти за обществено
обслужващи дейности – образование,
здравеопазване, социални грижи,
култура, религия, административни и
делови услуги, търговия и др. видове
дейности от третичния и четвъртичния
сектор (финансово-кредитно
обслужване, спорт, отдих,
забавления, информационно
обслужване и други).
Към терените за детски заведения,
училища, болници и заведения за
социални грижи се прилагат
показателите определени в чл. 40, 41,
43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от
2003 г.
Минимум 50% от озеленената площ
трябва да бъде с дървесна
растителност
Изпълняват се всички изисквания за
изграждане на достъпна среда.
Териториите са с многофункционално
предназначение за обществено
обслужване, търговия, безвредни
производства, жилища, спорт и
атракции и др. допълващи функции,
без да се допускат обекти за дейности
с вредни отделяния и
влияния.Изпълняват се всички
изисквания за изграждане на достъпна
среда.
Основната функция на тази група е за
временно обитаване в благоприятна и
здравословна среда. Допускат се
разнообразни основни и допълващи
отдиха и
туризма дейности
Териториите на курортите се
организират при съобразяване с
категорията и характера на
курортните ресурси и съобразно
Наредба №14 на МНЗСГ от 1987г.
Половината от площта за
озеленяване трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност.

Оо

червен

площ

Смф

светлокеремиде
н

площ

О

зелен

площ

Ок

зелен с
червен
щрих

площ с
щрих

11. Устройствена зона и
терени за ваканционни
селища

30

1,2

12. Вилна устройствена
зона и терени

40

0,8

13. Терени за постоянни
къмпинги и места за
паркиране на каравани

10

0,2

50, ½ от
озеленената
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност
50, ½ от
озеленената
площ трябва
да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност

80

10

Свободно и
комплексно

7м –
кота
корни
з;
10 м –
кота
било.

Свободно и
свързано в два
имота

7

Озеленените площи за общо ползване
в курортите трябва да заемат не помалко от 20 на сто от общата
територия.
Не се допуска изсичане на
съществуваща ценна дървесна
растителност и покриване или
засипване на водни течения.
Задължително се осигурява
крайбрежна линеарно озеленена зона
по указана в проекта за ПУП граница.
Изпълняват
се всички изисквания
за изграждане на достъпна среда.
Териториите на ваканционните
селища се застрояват предимно със
средства за подслон. Половината от
площта за озеленяване трябва да
бъде осигурена за дървесна
растителност

Вилните устройствени зони се
застрояват предимно със сгради за
временно обитаване, както и
обслужващи обекти и съоръжения за
нуждите на индивидуалния и
организиран отдих и туризма. В
отделни урегулирани поземлени
имоти във вилните зони освен вилни
сгради може да се разполагат и
магазини и заведения за хранене,
сгради за социални, здравни,
културни, спортни и други обслужващи
дейности, малки хотели с до 40 легла,
сгради, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура,
бензиностанции и газостанции.
Минимум 50% от озеленената площ
трябва да бъде осигурена за
озеленяване с дървесна
растителност. Отглеждането на
селскостопански животни във вилните
устройствени зони се урежда с
отделна наредба.
Половината от площта за
озеленяване трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност.
Необходимо е да се предвиди

Ос

зелен с
червен
щрих

площ с
щрих

Ов

сернисто
жълт с
майско
зелен

площ с
щрих

Ттн

жълт със
светло
зелен

площ с
контур

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ НА
ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

14. Терени на градски
скверове, градини и
озеленяване

2

0,02

85 (вкл.
декоративни
водни площи)

15. Терени за
озеленяване на улици,
реки, дерета, и други
открити водни течения

16. Терени за гробищни
паркове

17. Терени за реки и
други открити водни
площи

2

0,02

7

водопропусклива повърхност, дренаж
и маслоуловители за пречистване на
дъждовни води, както и резервоари
и/или пречиствателни станции за
отпадни води.
Основните функции на тази група са
рекреативни, еколого-хигиенни,
ветрозащитни и др. специфични
(гробища, крайбрежни паркове и др.).
Допуска се изграждането на обекти
със спортни и атракционни и
обслужващи функции, при спазване
на предвидените параметри за
устройствената зона и терените.
Градини и скверове за широко
обществено ползване публична
собственост. Допуска се само
застрояване, обслужващо основната
паркова функция – кафе, църква,
трафопост, обществена тоалетна и
др. подобни. Детските площадки се
устройват и изграждат според
изискванията за безопасност.
Изпълняват се всички изисквания за
изграждане на достъпна среда.
Озеленени терени с компактна или
лентова форма, осъществяващи
връзки между елементите на зелената
система. По улиците от главната
улична мрежа и по протежението на
реки и дерета задължително
се предвижда озеленяване с
дървесна растителност.
Устройват се на основата на ПУП. По
периферията на гробищните паркове
в рамките на регулационните им
граници се предвижда задължителна
изолационна зеленина с мин. ширина
10м, в която се допуска разполагане
на колумбарийни стени. Изпълняват
се всички изисквания за изграждане
на достъпна среда.
В урбанизирани територии за водните
течения се осигурява задължителен
сервитут, както следва — мин. 3 м
двустранно на коритото, и
допълнително по още мин. 6 м за

З

зелен

площ

Зп

светло
зелен

площ

Тзв

синьо
зелен

площ с
контур

Тгп

синьозелен
с
черве
н
контур

площ с
контур и
щрих

Трк

светло син

площ

18.Устройствена зона Озеленени територии за
широко обществено
ползване - паркове

ГРУПА УСТРОИСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА
СПОРТ И
АТРАКЦИИ
18. Устройствена зона и
терени за спорт и
атракции

20

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА
ГРАДСКОТО
СТОПАНСТВО И
ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

19. Терени за транспортна

40

0,80

50

улици (алеи) за провеждане на
инженерната инфраструктура и за
обслужване на речното корито. Въз
основа на допълнителни проучвания
се допуска шестметровият сервитут
да се разположи едностранно. Тези
терени са задължително публична
общинска собственост.
Обособени зони за извънселищни
паркове. Допустимо е разполагането
на мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура,
обслужващи озеленените площи, и
застрояване, необходимо за
поддържане на зелената система;
преместваеми търговски обекти по чл.
56 ЗУТ; открити обекти за спортни и
културни развлечения и забави
(концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, изложбени
площи и спортни съоръжения); детски
площадки; мемориални обекти;
монументално-декоративни,
информационни и рекламни елементи
по чл. 57 ЗУТ. Параметрите на
устройство и застрояване се
конкретизират с ПУП, спазвайки
изискванията на Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ и ЗУТ.
Основните функции на тази група са за
дейности свързани физическа
активност и развлечения. Допуска се
застрояване само за спорт и атракции.
Обособени зони и терени за спорт и
атракции в урбанизирана територия.
Спазват се техническите изисквания и
условията за безопасност.
Изпълняват се всички изисквания за
изграждане на достъпна среда.
Обособени терени предназначени за
осигуряване на елементите на
градското (комуналното) стопанство и
довеждащата инфраструктура, като
всеки отделен терен има своя
технологична специфика и
устройствени особености.
За транспортна инфраструктура в

Оз

Зелен с
оранжев
контур

площ

Са

синьо зелен

площ

Са

светло
синьо зелен

площ

Т

сив

площ

Тти

сив

площ

инфраструктура

20. Терени за площни
обекти на техническата
инфраструктура

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕРИТОРИИ

21. Земеделска зона с
обработваеми земи ниви

20% от
0, 4 спрямо
площта
площта за
за
застрояване
застрояване определяна
определяна
по реда на
по
чл. 7 от
реда на чл. 7 Наредба 19
от Наредба
на МРРБ и
19
МЗХ от 2012г
на МРРБ и
МЗХ от 2012

урбанизирана територия – пътища,
улици, кръстовища, гаражи, автогари,
депа, паркинги и административните
им сгради
За електрически подстанции,
телефонни централи, радио и
телевизионни и други
телекомуникационни централи, за
пречиствателни станции за питейни и
отпадни води, за площни обекти на
снабдяване с петролни продукти, газ и
топлоенергия и др.Показателите на
застрояване се определят с
подробните устройствени планове
съобразно правилата и нормативите,
определени с Наредба №7 на МРРБ
от 2003 г., както и другите приложими
подзаконови актове.
Предназначени за растениевъдство и
животновъдство, добив от
селскостопански култури и
съпътстващи дейности, провеждани
по начин, неувреждащ почвеното
плодородие и здраве.
Основното ползване и предназначение
на земеделската земя в зона Ссб е за
ниви. Без промяна на предназначението
на земеделските земи се допуска
застрояване със сгради, постройки и
съоръжения, свързани с
непосредственото им ползване:
селскостопански сгради за съхранение
на растителна и животинска продукция,
за отглеждане на животни, сгради за
селскостопански машини, резервоари и
водоеми, силажовместилища,
торохранилища и пречиствателни
съоръжения, съоръжения за
водоснабдяване, канализация и
Електроснабдяване (вкл. производство,
съхранение и потребление на
електрическа енергия от възобновяеми
източници), хидромелиоративни
съоръжения., съгласноЗакона за
опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)
(чл. 23 (1), (2), (3)) и ЗУТ (чл. 12 (3), чл.
109 (2),(3)) , Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и

сиво- зелен

площ

Сс

светло жълт

площ

Ссб

светло жълт

площ

Тевк

22. Земеделска зона с
обработваема земя трайни насаждения,
овощни градини и други

23. Земеделска зона с
необработваема земя пасища, ливади, поляни и
др.

20% от
площта
за
застрояване
определяна
по
реда на чл. 7
от Наредба
19
на МРРБ и
МЗХ от 2012г

0, 4 спрямо
площта за
застрояване
определяна
по реда на
чл. 7 от
Наредба 19
на МРРБ и
МЗХ от
2012г

20% от
площта за
застрояван
е
определяна
по реда на
чл. 7 от
Наредба 19
на МРРБ и
МЗХ от
2012г

0,4 спрямо
площта за
застрояване
определяна
по реда на
чл. 7 от
Наредба 19
на МРРБ и
МЗХ от
2012г

ползването на земеделските земи (чл.
3) и Наредба №19 на МРРБ и МЗХ от
2012г. Разпоредбите не се прилагат в
изброените в чл. 3 от наредбата
случаи.
Основното ползване и предназначение
на земеделската земя в зона Сст е за
трайни насаждения. Без промяна на
предназначението на земеделските
земи се допуска застрояване със
сгради, постройки и съоръжения
свързани с непосредственото им
ползване: селскостопански сгради за
съхранение на растителна и животинска
продукция, за отглеждане на животни,
сгради за селскостопански машини,
резервоари и водоеми,
силажовместилища, торохранилища и
пречиствателни съоръжения,
съоръжения за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
(вкл.производство, съхранение и
потребление на електрическа енергия
от възобновяеми източници),
хидромелиоративни съоръжения,
съгласно ЗОЗЗ (чл. 23 (1), (2), (3)), ЗУТ
(чл. 12 (3), чл. 109 (2),(3)) , Правилника
за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на
земеделските земи (чл. 3) и Наредба
№19 на МРРБ и МЗХ от 2012г.
Разпоредбите на
нредбата не се прилагат в изброените в
чл. 3 от нея случаи.
Основното ползване и предназначение
на земеделската земя в зона Ссп е за
пасища, ливади, поляни и други
необработваеми земи, включително
селскостопански пътища. Без промяна
на предназначението на земеделските
земи се допуска застрояване със
сгради, постройки и съоръжения
свързани с непосредственото им
ползване: селскостопански сгради за
съхранение на растителна и
животинска продукция, за отглеждане
на животни, сгради за селскостопански
машини, резервоари и водоеми,

Сст

светло зелен

площ

Ссп

светло
сиво зелен

площ

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ.

24. Стопански гори

25. Защитни гори

26. Специални гори с
рекреационно значение

1

0,02

силажовместилища, торохранилища и
пречиствателни съоръжения,
съоръжения за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
(вкл. производство, съхранение и
потребление на електрическа енергия
от възобновяеми източници),
хидромелиоративни съоръжения,
съгласно ЗОЗЗ (чл. 23 (1), (2), (3)), ЗУТ
(чл. 12 (3), чл. 109 (2),(3)) , Правилника
за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на
земеделските земи (чл. 3) и Наредба
№19 на МРРБ и МЗХ от 2012г.
Разпоредбите на наредбата не се
прилагат в изброените в чл. 3 от нея
случаи.
Устройството и застрояването се
осъществяват по реда на Закона за
горите (ЗГ) и правилника към него.
Допустимо е изграждането на сгради и
съоръжения с функция отдих въз
основа на ПУП и след смяна на
предназначението на земята. Допуска
се изграждане на проводи и
съоръжения на инженерната
инфраструктура при спазване на
изискванията на ЗГ
Територии за устойчиво
производство на дървесина и
недървесни горски продукти, както и
предоставяне на услуги. Устройват
се съгласно горскостопански планове
по Закона за горите
Горските територии за защита на
почвите, водите, урбанизираните
територии, сградите и обектите на
техническата инфраструктура; горите,
създадени по технически проекти за
борба с ерозията. Допуска се
изграждане на противоерозионни,
укрепителни и мелиоративни
съоръжения, екопътеки и
екосъоръжения, обслужващи отдиха.
Специални гори с рекреационно
значение, за поддържане на
ландшафта и с висока
консервационна стойност. С

Г

Гс

светло
тревист
о зелен

площ

Гз

тъмнозелен

площ с
контур

Гр

зелен с
оранжев
щрих

площ с
щрих

интензивно или екстензивно развита
инфраструктура на отдиха, туризма и
атракциите с профил и тематично
предназначение. Разработват се въз
основа на специализиран подробен
устройствен план по чл. 111 ЗУТ за
цялата територия на съответните
устройствени зони, с който се
определят местоположението на
имотите за застрояване и функциите
съвместими с отдиха, туризма и
атракциите, обектите по чл.153, ал.1
от ЗГ и горските алеи / пътища.
Обхваща територии и / или части от
тях, за които се въвежда основен или
допълнителен режим, с изисквания и
ограничения, налагащи се по силата
на разпоредбите на други закони.
Устройството и застрояването се
извършва в съответствие със
специализирани планове за
управление на защитените територии
и зони.
Специални гори за
семепроизводствени насаждения и
градини, опитни и географски култури
от горски дървесни и храстови
видове, дендрариуми, научноизследователски и учебно-опитни
гори, токовища, до 200 м около
туристическите хижи и обекти с
религиозно значение, бази за
интензивно стопанисване на дивеча
Самостоятелни терени за техническо
обезпечаване и обслужване на
инфраструктурните мрежи извън
населените места

27. Специални гори със
специфична
горскостопанска функция

ТЕРЕНИ НА
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

29. Терени за транспортна
инфраструктура

30. Терени за площни

40

0,80

50

За транспортна инфраструктура в
извънурбанизирана територия –
пътища, кръстовища, гаражи,
автогари, депа, паркинги и
административните им сгради
Параметрите на застрояване не се
отнасят за пътищата и кръстовищата
За електрически подстанции,

Гсп

зелен с
кафяв
щрих

площ с
контур

Тти

сив

площ

Тевк

сиво- зелен

площ

обекти на техническата
инфраструктура

НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ

31. Терени за добив на
полезни изкопаеми

ТЕРИТОРИИ СЪС
СПЕЦИАЛНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
32. Специални терени

10

телефонни централи, радио и
телевизионни и други
телекомуникационни централи, за
фотоволтаични паркове,за
пречиствателни станции за питейни и
отпадни води, за площни обекти на
снабдяване с петролни продукти, газ
и топлоенергия и др.Показателите на
застрояване се определят с
подробните устройствени планове
съобразно правилата и нормативите,
определени с Наредба №7 на МРРБ
от 2003 г., както и другите приложими
подзаконови актове.
Територии с общо предназначение,
които са повлияни от човешка дейност
или специфични природни явления,
правещи ги негодни за използване без
прилагането на активни мерки за
ландшафтното им възстановяване и
рекултивация в благоприятна посока.
Включват кариери, рудници,
насипища, хвостохранилища,
депа за отпадъци, свлачища,
срутища и други.
Допускат се временни обекти,
свързани с технологията на добива на
под-земни богатства и на
необходимата техническа
инфраструктура. За всеки конкретен
случай параметрите на застрояване
се доказват чрез
специализиран подробен план
(генплан) по чл.111 ЗУТ.
Свързани са с отбраната и
сигурността на страната
За обектите на отбраната и
сигурността се прилагат
устройствени режими със
специфични правила и нормативи,
които се приемат от специализирани
експертни съвети и се одобряват
едновременно с подробни
устройствени планове за терените
със
специално предназначение

Тди

Тъмно
петролн
о зелен

площ

Тсп

сиво-розов

площ

ТЕРИТОРИИ ЗАЕТИ ОТ
ВОДИ И ВОДНИ
ПЛОЩИ
33.Терени за реки и
други открити водни
площи
ГРУПА ТЕРИТОРИИ В
ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА
ВОДИТЕ

34. Охранителен пояс "І, II
и III" на водоизточници,
вкл. за питейно-битово
водоснабдяване и на
минерални извори

ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА
ПРИРОДНА ЗАЩИТА

35. Защитени територии
– защитени местности

Територии заети от водните
повърхности на реките, езерата и
язовирите
Извън урбанизирани територии за
водните течения се отнасят
разпоредбите на Закона за водите
(ЗВ) и на ЗООС.
Допълнителен режим, с който се
изисква изработване на ПУП в
изпълнение на разпоредбите на
специализираната нормативна
уредба действаща към момента на
изработване на подробния
устройствен план (Закон за водите,
Закон за здравето и
подзаконовите актове към тях и
аналогични).
Устройството и застрояването в
охранителните пояси се реализират
въз основа на устройствени планове и
съобразно изискванията на
специализираната нормативна уредба
действаща към момента на
изработване на подробния
устройствен план (ЗВ, Наредба № 3
от 2000 г на МОСВ, МЗ
и МРРБ и аналогични).
Територии за защита на природни
обекти
определени по реда на Закона за
защитените територии
Прилагат се разпоредбите на чл. 28 –
31 от Правилата и нормативите към
ОУПО Правец и на Закона за
защитените територии (ЗЗТ)

ГРУПА ТЕРИТОРИИ В
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА
БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ
36. Защитени зони от
мрежата Натура 2000 по
Директива за
местообитанията

Територии за защита на природни
местообитания и видове определени
по реда на Закона за биологичното
разнообразие

ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА

Територии за защита на културно-

Прилагат се разпоредбите на чл 28-31
от Правилата и нормативите към
ОУПО Правец и на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР)

Трк

светло син

площ

лилав
пункти
р

контур
върху
основн ия
режим

светло
червен
щрих с
червен
контур

щрих с
контур
върху
основн ия
режим

зелен
щрих със
зелен
контур

щрих с
контур
върху
основн
ия режим

ЗАЩИТА НА
НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
37. Терени и обекти на
единични и групови
недвижими културни
ценности

исторически обекти и ландшафт
определени по реда на Закона за
културното наследство
Прилагат се разпоредбите на Закона
за културното наследство (ЗКН) и
Наредба № Н- 12 от 21 ноември 2012
г. за реда за идентифициране,
деклариране, предоставяне на статут
и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за
достъпа и подлежащите на вписване
обстоятелства в националния
регистър на недвижимите
културни ценности на
Министерство на културата.

К

оранжев
с тъмнооранжев
контур

контур

