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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
ОБЩИ ПОСТАНОВКИ. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Настоящото планово задание е продукт от пред-проектните проучвания за
изработване на нов Общ устройствен план на Община Берковица. По същество,
плановото задание е методическа и информационна основа за разработването
на предварителния проект. С него се формулират следните указания,
препоръки и задачи:
•
Препоръчва методическия подход за разработване на ОУП;
•
Определя целите и задачите на ОУП;
•
Осигурява основната информация за състоянието и тенденциите в
икономическото, социално, техническо и пространствено развитие;
•
Предоставя кратка справка за историческото развитие и настоящото
състояние на града и съставните селища;
•
Представя регионалната структура и мястото
на града и селищата в
нея;
•
Представя актуална агрегирана информация
за основните системи труд, обитаване, отдих и техническа инфраструктура;
•
Характеризира екологическото състояние на града и селищата от
общината и очакваните негативни изменения;
•
Определя състоянието на планово-пространствената структура на града
и селищата от общината и насоките за пространственото му развитие във
варианти. Одобреният от общината вариант става основа за разработване на
ОУП;
•
Определя фазите и етапите за разработване
на ОУП.
Изработването на Общият устройствен план трябва
да бъде съобразено с
Приоритетите
на общинския план за развитие 2007-2013 г.
Визията на общината е: Община Берковица - център на туризма с развитие на
селското стопанство и свързаните с тях дейности. Общината осигурява високо
качество на жизнената среда, сигурност за жителите и опазване на чиста околна
среда.
Основната стратегическа цел на развитие на община Берковица е:
Да постигне стабилни и високи темпове на икономически растеж и
доближаване да параметрите на жизнената среда в Европа, (неточно - кризата!)
Основната цел съдържа два взаимосвързани компонента: "Икономически
растеж" и "Жизнена среда". Първата е двигател на развитието, а втората
осмисля усилията на населението в общината, което реализира това развитие.
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в
двете сфери.
Стратегията за развитие на община Берковица през периода 2007-2013 г. е
ориентирана към постигането на следните приоритети и цели:
Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна общинска икономика
Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане
на фирми в секторите на растеж: туризъм, селско стопанство и индустрия.
Цел 2: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък
бизнес Цел 3: Развитие на туризъм
Цел 4: Повишаване на качеството на човешките ресурси
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Цел 5: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в
общината и заетост в селските райони на общината.
Приоритет 2: Изграждане на качествена жизнена среда
Цел 6: Обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура.
Цел 7: Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
Приоритет 3: Постигане на териториален баланс
Цел 8: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града Мярка
1: Развитие на град Берковица
Мярка 2: Запазване и развитие на големите села в общината.
Мярка 3: Запазване на населението в малките населени места от общината.
Мярка 4: Подпомагане на бизнеса в малките села.
Мярка 5: Подобряване на инфраструктурата в малките населени места
Приоритет 4: Създаване на общински капацитет
Цел 9: Увеличаване на управленския капацитет на общината
Общият устройствен план ще се съобрази и с Целите и Приоритетите на
новият Общински план за развитие 2014-2020 г., който трябва да бъде приет до
края на 2014 г.
МОТИВИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НО ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след
началото на прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени
условията за пространствено планиране и развитие на община Берковица. С
възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и
реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната
строителна инициатива в общината получи значително развитие.
Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране
на националната и в частност берковската икономика, доведоха до остър
финансов дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в
някои насоки и прекратяване на инвестициите в обществения сектор.
За територията на община Берковица няма изработен Общ усройствен план. В
същото време Застроителните и регулационни планове на отделните части на
гр.Берковица и съставните села на общината, правени при абсолютни права на
държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано
планиране на инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи
направо пречат) за управлението на процесите, които протичат в селищната
територия.
За всички населени места е наложително изработване на кадастрални карти и
кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на
недвижимите имоти, след което и ПУП - ПРЗ, които да са съобразени с
действащата нормативна уредба. Коренно променените условия налагат
различни подходи и принципи на планиране. С частични изменения на
отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се установи
устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на
преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и
неадекватна наследена планова основа. Най-уязвими се оказаха социалната
инфраструктура и зелената система.
1.2.
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Местоположението на града и селищата от общината предлагат достъп до град
София и международното летище София, град Монтата и град Видин.
В гр. Берковица има отклонение на железопътната линия Мездра - Видин /Лом
с дължина около 25 км. Няма главни пътища и повечето пътища се задънват
или от планината или от границата със Сърбия и Черна гора.
С голяма важност е второкласен път 11-81 Лом-Монтана-Берковица-София през
прохода Петрохан, който свързва Пристанище Лом с международния път Е-79.
Изграждането на тунел под прохода “Петрохан” с дължина около 9 км, който
ще осигурява най-кратка връзка с южната част на страната би подобрило още
повече транспортното обслужване на общината и допринесло за
икономическото оживяване на община Берковица и целия район.
Освен това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се
свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма.
Консумирането на свободното време налага нови подходи в планирането на
градовете и околоградските им територии, променя решително тяхната
структура и тяхната подредба, предизвиква създаването на нови структури
(селищни образувания), в които се реализира свободното време. Тази
тенденция все още не е категорично изявена в Берковица, но трябва да намери
място в една нова устройствена рамка.
Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата,
канализацията, транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането,
екологическите проблеми, проблемите със събирането и третирането на
твърдите битови отпадъци), се очертава
една картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и
управление на селищата от община Берковица.
Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на общината.
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СЪВРЕМЕННИ
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
УСТРОЙСТВЕНОТО
ПЛАНИРАНЕ
Главните фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в
началото на 21 век са:
Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и селата
в конкурентни условия;
Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните
връзки и възприемането на европейските критерии и изисквания за качеството
на градската и селищна среда;
Развитието на информационните технологии и произтичащата от това
глобализация и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на
промяната на начина на живот и устройството на жизнената среда;
Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на
гражданското общество, както и появата на нови “актьори” - фактори в
градското и селищно развитие;
Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие на
селищните общности.
Отчитане на значението и баланса между двете сфери на управление на
развитието на града и селищата - бюджетна и пазарна;
1.3.

1.4. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНОВОТО ЗАДАНИЕ
Целта на Плановото задание е да се формулират и обосноват основните
изисквания за разработване на Общ устройствен план на община
Берковица.
Така поставената цел формулира следните основни задачи:
 Обобщаване и структуриране на направените до този момент
проучвания и разработки за дадената територия, в това число и
осигуреността на общината с действащи устройствени планове и
схеми от по-високо и/или по-ниско ниво, които имат отношение към
бъдещия ОУПО.
 Формулиране на целите и задачите, които трябва да бъдат решени с
бъдещия ОУПО, определяне на териториалния обхват на плана,
както и фиксиране на прогнозните хоризонти, за които се разработва
ОУПО (в т.ч. срока на действие на самия план и прогнозния хоризонт
на урбанистичната хипотеза).
 Дефиниране на основните методически подходи за изработване на
предварителния и окончателния проект за ОУПО, етапите,
времетраенето и процедирането по утвърждаването и влизането му в
сила, както и на Програмата за неговата реализация.
 Формулиране на изискванията към екипа, който ще разработи
бъдещия ОУПО и към проектно-проучвателните работи (ППР), които
следва да се извършат в отделните фази и етапи на изготвяне на
предварителния и окончателния проект за ОУПО.
 Дефиниране на общи и специализирани изисквания към
устройствената концепция за ОУПО, както в чисто съдържателно,
така и в техническо отношение – начин на оформяне и представяне
на финалните документи – обяснителна записка и графични
материали.
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Определяне на общите параметри на ОУПО, както и изискванията,
които следва да бъдат отчитани в процеса на проучванията през
различните етапи и фази на работата по плана.
Oсигуряване на основната, най-обща информация за аналитичните
проучвания (включени в съдържанието на Плановото задание),
характеризиращи състоянието и тенденциите в демографското,
икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на
общината, пространствените аспекти на това развитие и състоянието
на околната среда;
Идентифициране и структуриране на комплекса от фактори, които
оказват влияние (стимулиращо или задържащо) върху развитието на
социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на общината.
Разкриване и оценяване на евентуалните ограничители и
стимулатори на пространственото развитие на общинския център и
на селищата с водещи функции в общината.
Очертаване (на предварителен етап) на изискванията за състоянието
на плановата структура на общината и насоките за пространственото
развитие на гр.Берковица, които следва да бъдат заложени в бъдещия
ОУПО.
Определяне на специфични изисквания към устройствената
концепция на бъдещия ОУПО по отделни функционални и
тематични направления:
- селищна мрежа;
- зони за обитаване;
- зони за труд;
- зони за отдих и рекреация;
- социална инфраструктура;
- комуникационно-транспортна инфраструктура;
- природни забележителности;
- културно наследство;
- туристическа инфраструктура;
- околна среда;
- други специфични изисквания.

1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА
Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна
икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на
коренните промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на
ТСУ, така и в други области на стопанството и обществения живот. Приеха се
основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и
селищно устройство и развитието на населените места1, както и едни съвсем
различни от досегашните механизми за регулиране на процесите в
територията.Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство,
днешният етап може да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на
интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически
лица - държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен
гражданин”. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална
пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и
комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство
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на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни
елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на
регионалните компоненти.
За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и
традиционни задачи, общият устройствен план следва да реши и някои
нови:
1
Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване
собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета; Закон
за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за
териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на
населените места; Закон за държавната и общинска собственост; Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
2
а) определяне на нормативна основа на териториалния обхват за
пространствено развитие на града до 2035 г. и неговото демографско развитие;
б) определяне на функционалното предназначение на градските терени по
структурни единици и извеждане на пространствени и социални параметри;
в) определяне на вътрешната структура на елементите на функционалните
системи "обитаване", "труд" и "отдих";
Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените
интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да
защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава
възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от
тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси.
Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на
терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато
определени
мероприятия
от
обществен
интерес
имат
търговска
привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава
възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни.
Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на
града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето.
Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската
администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен
инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление
на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно
ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите
условия и изискванията на конюнктурата.
Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в
икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на
непредвидимост (дори и в по-близко бъдеще). Много бързо изменящите се
условия могат да направят и най-добрият план неприложим, ако той не
съдържа в себе си възможности за развитие и промяна.
Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община
Берковица трябва да съдържа мотивирани проектни решения за:
1.
Структура на територията - устройствените зони за обитаване,
производство,
рекреация,
природозащита,
природо-възстановяване,
комуникация и инфраструктура.
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Строителните граници, в т.ч. и терените за ново градско и селищно
развитие, при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и
стимулаторите за териториално развитие.
3.
Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.)
4.
Главната и обслужваща улична мрежа.
5.
Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура.
6.
Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на
културата.
7.
Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура",
"здравеопазване", "спорт", култура и др., които се изграждат със средствата на
общината и държавата и са от особена важност за града.
8.
Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване
стандарта и качествата на околната среда.
9.
Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на града,
прилежащите квартали и крайселищната територия.
10.
Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и
съпътствуващите ги устройствени условия.
г) организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните
елементи от обслужващата сфера;
д) определяне йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната
комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
е) създаване на условия за оптимизиране на масовия градски транспорт и
неговото функциониране;
ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните
мрежи;
з) организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената
система;
и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и
опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия
при отчитане на факта, че градът има епизодични проблеми в екологично
отношение;
к)разработване на програма от мероприятия и система за управление
реализацията на ОУП.
11.
Разчети за баланса на територията и други важни териториални
показатели.
12.
Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със
стопанско предназначение.
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в
настоящото развитие на града и селищата от общината.
ОУП - на община Берковица да се разработи за перспективен срок от 20
години, т.е. планов хоризонт 2035 година. Урбанистичната хипотеза да се
разработи с планов хоризонт 2040 година.
2.

1.6. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи
системи, е гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на
определените за решаване проблеми.
Информационното осигуряване на проекта да се обезпечи по две направления:
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Агрегирана информация за община Берковица от данни на Националния
статистически институт (НСИ):
население - брой, полова структура, възрастова структура, естествен и
механичен прираст, и др;
обитаване - жилищен и сграден фонд- брой, площи (кв.м.2),етажи и т.н.;
икономика - брой фирми, фирми по брой на заетите, продукция, основни
стопански показатели;
социална инфраструктура
образование -брой учебни заведения по вид, брой учащи се по вид учебни
заведения; брой класни стаи и кабинети и др.;
здравеопазване - брой здравни заведения по вид; брой болнични легла;
брой лекари и стоматолози и др.;
култура - брой обекти по вид, капацитет но обектите и др.)
техническа инфраструктура : дължина на пътната /уличната мрежа - (км);
дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа; (км. и % от
общата дължина); брой АТЦ и др.
околна среда - емисии на вредни вещества в атмосферата и т.н.;
туризъм - средства за подслон (бр.), легла (бр.), легладенонощия в
експлоатация, реализирани нощувки, приходи от нощувки (хил.лв.);
заетост и безработица; заети/наети лица - безработни лица (бр.);
коефициент (равнище) на заетост - (%); коефициент (равнище) на безработица
- (%);
териториални ресурси - размер (площ) на територията - (км2), баланс на
територията - земи по вида на тяхното, ползване - (км2) и % от общата площ на
територията
Допълнителна статистическа информация
Информация по отрасли и функционални системи и планировъчни райони,
представена от съответните отдели и служби на общинската администрация,
Териториалното статистическо бюро - град Монтана (ТСБ), Общинска служба “
Земеделие ” - гр. Берковица, Бюрото на труда и безработицата - гр. Берковица,
Регионален инспекторат по образование - гр. Монтана, Регионална инспекция
по здравеопазване; Регионална служба “Социални дейности” - гр. Монтана,
Браншови структури (Туризъм, Търговия и др.) и служби и институции,
разполагащи с информация, необходима за разработването на ОУП според
оценката на проектантския екип и със съдействието на общинската
администрация.
Приложената информация в текстовите и таблични материали към ОУП да се
придружава от данни за източника, от който е представена.
Източници за информация със стратегически, планов и друг оперативен
характер са съществуващите Национална концепция за пространствено
развитие на Република България (2013-2025 г.), национални Оперативни
програми и секторни стратегии, Регионалния план за развитие на
Северозападния район за планиране (2014-2020 г.), Областната стратегия за
развитие на област Монтана (2014-2020 г.) и Общинския план за развитие на
община Берковица (2014-2020 г.) .
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1.7. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВРЪЗКИ
В транспортно отношение оживяване може да се очаква при евентуалното
прокопаване на тунел под прохода Петрохан, което съществено ще съкрати
разстоянията по международен път Е 79 Видин/Лом - София - Кулата.
Гр. Берковица отстои на 80 км от столицата София и на 23 км. от областният
център град Монтана. Градът е отдалечен на 23 км от Монтана и 80 км от
София.
По новото териториално деление община Берковица е в състава на
Северозападния район. Новият териториален обхват на Северозападния район,
определен в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059 / 2003 се
формира от областите , Видин,
Враца, Монтана, Ловеч и Плевен (ниво NUTS 3) 3 с общо 51 общини.
Той е част от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който
включва още, Северния централен, Североизточния район и Югоизточния
район съответстващи на нивото NUTS2. В териториалния обхват на
Североизточен район (ниво NUTS 2) са включени областите: Видин, Враца,
Монтана, Ловеч и Плевен (ниво NUTS 3) с общо 51 общини.
Област Монтана е разположена в Северозападния район. Със своите 3 624 км2
областта обхваща 3.3 % от територията на страната. Област Монтана обхваща
130 населени места (8 града и 122 села), които са включени в 11 общини Берковица(с площ 462 км2), Бойчиновци (299 км2), Брусарци (199 км2),
Вълчедръм (433 км2), Вършец ( 242 км2),
Георги Дамяново (299 км2), Лом (319 км2), Медковец (191 км2), Монтана (677
км2), Чипровци (285 км2), Якимово (220 км2).
В структурата на поземления фонд на областта преобладават земите за
земеделско ползване. Те заемат 69.1 % от цялата й територия. Горският фонд
обхваща 23.4 % от областта, а на урбанизираните територии се 3.9 %.
Останалите територии са за водни площи, добив на полезни изкопаеми,
транспорт, инфраструктура .
Областен център е град Монтана, които е важен опорен център в Северна
България и четвърти по големина град в Северозападния район за планиране.
Община Берковица е една от големите общини по територия в областта.
Територията й е 462 км2 и е втората по големина община в Монтанска област.
На юг граничи с община Годеч, на изток с община Вършец, на север с община
Монтана, на запад - с община Георги Дамяново. Гранично положение на
общината се оценява като благоприятно от гледна точка на възможностите за
нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от възможностите за
интегриране на община Берковица със съседните области и общини и
създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за
развитие.
Постоянното население към 01.02. 2011 г. наброява 18 803 души, което е 12.7 %
от населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината
през последните 10 години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се
с чувствително влошаване на режима на демографско възпроизводство и
постепенно намаляване броя на населението. Този процес се продължава да се
задълбочава с всяка изминала година.
Община Берковица обхваща 20 населени места, от които 1 града и 19 села. В
структурата й главно място заема град Берковица, който изпълнява функции
на икономически, транспортен и обслужващ център.
Сьгласно чл.4, ал.2 и ал.З от Закона за регионално развитие - ДВ/бр.50.2008 г.
12

места, се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на
общината и постепенно намаляват в границите на областта. Принос за това
има и транспортно- комуникационната система в тази част на страната, която
улеснява достъпа до града и обслужването на населението.
Община Берковица е разположена в Северозападния район за планиране в
непосредствена близост до град Монтана.
Местоположението на град Берковица предлага удобен достъп до Монтана,
Видин,
Враца, София, пазарите на Румъния и Сърбия.
Град Берковица е общински център, което определя редица предимства за
развитието на града по линия на представена местна администрация и
деконцентирани държавни служби. Те са свързани с възможности за по-бързо
обслужване на бизнеса и по-добър достъп до информационно и проектно
обслужване, свързано с европейски програми и фондове
Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи
фактори, които са трябва да се отчетени при разработването на ОУП на
общината, а именно: икономически фактори - потенциалите за развитие на
града и селищата са многостранни и създават възможност за развитието на
туризъм - планински, балнеоложки, ловен, селски ), селско стопанство и
дървопреработване. Община Берковица е разположена на площ от 462 кв.км.
горските територии заемат значителен дял 46.2 % и са предпоставка за развитие
на дърводобив и дървообработка;
важни импулси за развитието на града и съставните села ще даде
валоризирането на богатия туристически потенциал и културноисторическото наследство. Необходимо е общината да преутвърди търговската
марка “Берковски термални извори”. Това, което общината следва да направи,
е: да изпълни задължението си в устройството на територията - да осигури
актуален Общ устройствен план ;
•
социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и
епизодичното обслужване в рамките на общината, са изградени в града. В найголяма степен това се отнася до подсистемите образование, здравеопазване,
административно и правно обслужване, култура и др. Развитието на
професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство е от
съществено значение за икономическото, културното и социалното развитие на
града и общината;
•
технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта (за града и общината от
стратегическа роля ще изиграе построяването на тунел под “Петрохан”);
•
демографски потенциал - общинския център попада в категорията
малки градове с население около 13 500 хил.души, което покрива необходимата
критична демографска маса за развитието на града.
При съвременните условия регионалните връзки на общината придобиват нов
характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините,
липса на централизирано планиране и нови пазарно-икономически
отношения.
Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на
единната техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.
Поради недостиг на общински терени в регулационните граници на града,
някои обекти на комуналното стопанство могат да се изнесат или да се
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локализират нови в други части на общината и крайградската зона на града.
ОУП определя най-общо номенклатурата на тези обекти от градското
стопанство, които ще бъдат локализирани извън регулацията на гр.Берковица
и тяхното приблизително местоположение, а така също и развитие на
транспортно-комуникационната система, която ще осигури регионалните и
локални връзки..
Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от
Европейските фондове за развитието на града и селищата от общината.
Концепцията на новия устройствен план на общината трябва да се базира на
варианти
на
социалноикономическо
развитие,
които
отчитат
предизвикателствата на членството на България в
ЕС и възможността за ползване на средства по различните оперативни
програми, включително Националната оперативна програма за регионално
развитие. Възможностите за ползване на Европейските фондове и тяхното
обвързване с конкретни проекти, имащи отношение към развитието на града и
селищата от общината, ще бъдат важен елемент на градоустройствената
концепция.
1.8. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Културната история на територията на общината е забележителна и на
базата на ценни свидетелства е датирана от Античността - от периода на
траките мизи и трибали, за която свидетелстват останки от крепости на
стратегическите височини около града, както и от свидетелствата за развито
земеделие, животновъдство, добиване и обработка на злато и желязо,
грънчарство. В периода на Римската империя територията също има
интензивно икономическо и културно развитие, свързано сдобива на камък,
злато и желязо и свързаните с това каменната пластика, изработка на
накити, монети, инструменти, оръжия, битова и строителна керамика. В
периодите на средновековната българска държава районът е граничен и
стратегически, но част от европейската цивилизация.
В периода на Османската империя историята на територията е свързана със
събитията и политиките на Западна Европа, с позицията на Берковица като
седалище на каза (околия). Това определя и включването му в създадената от
крал Сигизмунд Люксембургски, император на Свещената Римска империя
християнска коалиция срещу турците, в която се включва чрез Константин
II Асен (син на видинския владетел Иван Срацимир и неговия първи
братовчед Фружин Асен (син на цар Иван Шишман) (1408-1413 г.), във
Чипровското въстание (1688 г.), въстанията и участието на българите в
Австро- турската война от 1737/39 г., когато австрийските войски достигат
гр. Ниш (1737 г.) и др. Това налага затягане на режима от страна
централната власт и превръщането му в център на гарнизон (1717 г.), още
повече и поради стратегическото място на територията, разположена в
северозападната граница на империята. От 1491 г. Берковица е център на
вилает, кааза /околия/.
В културната история съществени са и връзките с духовния център
Чипровци, а в икономиката - отново сдобива и обработката на желязо,
олово, сребро и злато, селско стопанство, занаяти, търговия.
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Втората четвърт на 19 в. е белязана от няколко знаменателни събития, които
имат както икономически4, така и политически цели - Бистрилишкото
въстание (Манчовата буна) (1836 г.), в което взимат участие селищата от
горните поречия на Огоста и Златица - днешните Чипровци, Георги
Дамяново и Берковица, Монтана и Вършец и Върбанпеновото въстание
(1837 г.), които са свързани и с неизпълнението на поземлените реформи на
империята, беззаконието на местните управници, както и с политически
въжделения, подхранвани от съседството на автономно славянско княжество
и завършват с поражение. Въпреки непостигнатите цели, районът има
сравнително добро икономическо развитие - развито животновъдство,
търговия, добив на камък и метали, грънчарство и кираджийство, плаща
зачими данъци и развива образованието и културата. В третата четвърт на
19 в. тук се откриват училища, читалища, строят се църкви, строят се и се
възстановяват манастири.
В третата четвърт на 19 в., 1867-1877 г. се открива девическо училище (13
окт.1870 г.), остроява се двуетажната сграда на кпасното училище "Отец
Паисий", както и катедралният храм "Св. Николай Чудотворец" (1871).
Тогава се основава читалище
4 Стоянов Иван. История на Българското възраждане. Промени в селското
стопанство http://chitanka.info/text/5773/13 Аграрната реформа не засяга
Западна и Северозападна България. ... Близостта на Сърбия и отсъствието
на мюсюлманско население по селата принуждава Портата да се съобразява
с местните аги. Едва след поредицата селски въстания, започнали през 1833
и завършили с Видинското въстание от 1850 г., Цариград решава да проведе
реформата и в тези български земи, но тук селяните, за разлика от
останалите райони, са принудени да откупят земята от бившите вече
притежатели на господарлъците.
"Бъдащност" (11 май, 1872), създава се ученическото дружество (1874). Това е
време на висок духовен подем, белязан от още един изключителен
съзидателен акт- изграждането на Клисурския манастир с особенаата роля
на роденият в Берковица Александър Дамянов (архимандрит Антим).
След Руско-турската освободителна война 1878 г. градът остава околийски
административен център, но загубва своето стопанско значение. От околията
се отделят няколко селища. Голяма част от занаятите замират, поради вноса
на промишлена продукция. Основен поминък за хората остава земеделието,
кираджилъка и грънчарството. За няколко десетки години се построява
гимназия, специализирано столарското и начално училище ("Св. Св. Кирил
и Методий"), две банки и още няколко по- малки обществени сгради.
Берковица загубва в Балканската и Междусъюзническата война десетки.
След изпълнените с драматични събития първи петдесет години на 20 в.,
мирният период след Втората световна война е белязан с растеж в
икономическо и културно отношение. Построени са дървообработващ завод,
завод за абразивни инструменти, за добив на мрамор, за пластмаси и метал,
както и редица други предприятия. Градът е благоустроен; изграждат се
училища, читалище, музей, художествена галерия, минерална баня, стадион,
спортни площадки, почивни станции и туристически хижи. От 1974 г. гр.
Берковица е обявен за курорт с национално значение. Градът е разположен
на 405 метра надморска височина. Закътан от планинска верига, в тихо,
заветно място с мека зима и прохладно лято.
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1.9. КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Недвижими културни ценности в границите и землищата на населените места
На територията на община Берковица са регистрирани 117 археологически
паметници, които датират от различни исторически епохи.
Тук следва да се подчертае, че почти всички от тях са подложени на
непрекъсната иманярска инвазия, каквато, за съжаление, се наблюдава в цялата
страна.
Голяма част от
регистрираните недвижими археологически културни
ценности са вписани в Националния регистър със статут на паметници от
местно значение.
1.9.1. Категоризация на недвижимите културни ценности
Община Берковица разполага с разнообразна палитра от недвижими
паметници на културата. На 94-то място по площ сред общините в България,
на територията ѝ са регистрирани 116 недвижими културни ценности, които
датират от различни исторически епохи.
Съгласно чл. 47 от Закона за културното наследство (в сила от
10.04.2009г.), постановяващ научната и културната област, към която могат да
се отнасят, недвижимите културни ценности в Община Берковица са:
 археологически – „материални следи за човешка дейност, неделими от
средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически
изследвания”1. Археологическите паметници на културата в Община
Берковица са общо 19 и представляват предимно антични и средновековни
крепости и селища.
 архитектурно-строителни – „сгради, съоръжения, конструкции, части или
съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и
производствено-техническа,
пространствена
и
функционална
стойност”2.
Архитектурно-строителните недвижими културни ценности в общината са
72, като три от тях са и художествени паметници на културата.
 исторически – „сгради, съоръжения, други структури и паметни места,
свързани със забележителни исторически събития и личности”3. Историческите
НКЦ, попадащи в границите на Община Берковица, са 13. В
преобладаващата си част това са лобни места и места на сражения.
 художествени – „произведения на изящните и приложните изкуства неразделни елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени” 4.
Общо 12 са художествените паметници на културата, разположени в Община
Берковица, като някои от тях освен като художествени са категоризирани и
като архитектурно-строителни недвижими културни ценности или като
народна старина.
Според пространствената структура и териториалния обхват,
установени с чл. 48 от ЗКН, паметниците на културата в Община Берковица са
предимно единични. В категория групови недвижими културни ценности
попадат:
 Средновековно селище, с. Замфирово, м. Чавкаровото
 Антично селище, с. Котеновци, м. Селище
 Антично селище, с. Лесковец, м. Селище
1

Закон за културното наследство, чл. 47, т. 1
Закон за културното наследство, чл. 47, т. 3
3 Закон за културното наследство, чл. 47, т. 2
4 Закон за културното наследство, чл. 47, т. 4
2

16

 Антично селище, с. Мездрея
 Антично селище, с. Слатина, м. Мунтин дел
 Антично селища, с. Гаганица
На територията на общината не се разполагат недвижими културни
ценности, попадащи в ансамбъл или комплекс.
Не на последно място културното наследство в Община Берковица следва
да бъде категоризирано и съгласно чл. 50 от ЗКН, а именно – според
културната и научната стойност и обществената значимост. На територията
на общината са разположени недвижими културни ценности с:
 национално значение – „археологическите резервати, както и други
културни ценности с изключителна стойност за културата и историята на
страната”5. Сред недвижимите културни ценности с национално значение,
попадащи в границите на общината, са Къщата-музей на Иван Вазов,
Часовниковата кула, както и църквите „Св. Николай” и „Рождество
Богородично” в гр. Берковица.
 местно значение – „свързаните с културата и историята на населени
места, общини или области”6. Преобладаващата част от недвижимите
паметници на културата в Община Берковица попадат именно в категория
„местно значение”.
 за сведение – „самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност носители на информация за научната и културната област, към която се отнасят” 7.
Единственият обект за сведение на територията на общината е един хан,
който се намира на ул. „Берковска река” № 11 в град Берковица.
Приложение №1 съдържа таблица, в която за всяка отделна недвижима
културна ценност в Община Берковица е посочен видът и обществената ѝ
значимост, когато такава е била посочена в акта за декларирането ѝ.
Сведенията в таблицата са според данни на НИНКН.
1.9.2. Териториално разположение на обектите
Подробен списък на недвижимите културни ценности, разположени в
Община Берковица, е представен в Приложение №1 според данни на
Националния институт за недвижимо културно наследство.
1.9.3. Кратка информация за по-значимите обекти на КН
1.9.3.1.
Часовникова кула, гр. Берковица
„Тя е най-отличителният архитектурен паметник в центъра на града - негов
символ и емблема. Кулата е строена през 1762-1764 г. и е висока 21,42 м. Имената на
майсторите не са известни. Квадратното тяло, високо 11,80 м, е иззидано от камък с
хоросанова спойка. Има 9 хоризонтални дървени пояса, а за осветяване на
вътрешността са оставени по 4 тесни вертикални процепи - мазгали.
Тясна дървена стълба извежда до осмоъгълната втора част на кулата, направена
от дървена конструкция и обшита с шинди. Вътре са монтирани часовниковият
механизъм и камбаната. Кулата е увенчана с островърха шапка, покрита с ламарина.
Най-отгоре е поставена от властите металическа емблема – полумесец и знаме.
Върху нея на 04 декември 1877г. руски войник привързва бронзов кръст, израз на
победата над Турция.”8
5

Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 2
Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 3
7 Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 5
8 Берковица >> Туризъм >> Часовниковата кула, Официален сайт на Община Берковица,
<http://www.berkovitsa.bg/hiking/berk_hik02.htm> (25.07.2014)
6
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Часовниковата кула е недвижима културна ценност с национално
значение.
1.9.3.2.
Къща-музей „Иван Вазов”
„(...) Ипеклийската къща, в която е живял Иван Вазов е превърната в музей на
21.07.1957г. Тя представлява интерес не само с вложената в нея архитектурностроителна традиция, но и с това, че в нея се съхраняват оригинални Вазови творби.
С ПМ № 1410/1940г. къщата е обявена за национален паметник. Тя е
строена от български майстори. Правят впечатление нейната украса и наредба.
Приземният етаж е бил стопански, а до горния етаж, пригоден за живеене, се стига с
вътрешно стълбище.
Дясното крило е било мъжко (Вазовата стая) – просторна стая, осветена с много
прозорци, камина, резбован таван и алафранги по стените. В дъното на тази стая
има запазена като помещение турска баня.
Лявото крило е било женско. В него е живял един от членовете на Берковския съд
Иван Стоянов, който е прототип на Дормидолски в повестта „Митрофан и
Дормидолски”. Потонът в тази стая е във вид на „рибена кост”, а в залата с
преводната литература посетителите ще видят един впечатляващ със своята
изработка резбован таван, дело на тревненски майстори.
Къща-музей „Иван Вазов” в Берковица носи атмосферата на Възрожденската
епоха със своя неповторим колорит. Всяка година къщата се посещава от хиляди наши
и чужди туристи, дошли да изкажат своето уважение и почит към безсмъртното
творчество на Иван Вазов.”9
1.9.3.3.
Църква „Св. Николай”
„Храмът е изграден от майстор Георги Джонгар през 1871г. Строен е с ломен
камък, а на места е наложен и обработен камък. Същата година е осветен от ктитора
и попечителя архимандрит Доротей-Софийски Митрополит. По-късно сградата е
преживяла два строителни периода, дело на различни строителни школи, които са
обогатили архитектурните форми. Предполага се, че иконостасът, владишкият
трон и амвонът са рязани от Димитър Фандъков. Тук иконостасът е раздвижен,
огънат в централната част към абсидата, а мотивите са решени по-плоско и
схематично. Иконите са писани от Константин Ангелов и Данаил Щиплията. През
1898г. майстор Пандул Попов построява камбанарията.”10
Църквата представлява недвижима културна ценност с национално
значение.
1.9.3.4.
Църква „Св. Богородица”
„Тя е съвременник на българското Възраждане, (...). Преизградена е през 1843г. и
позлатена през 1867г. Храмът е вкопан около 80см в земята и затова вътрешното
пространство (наосът) е високо, вътрешноста на храма изглежда монументална,
строга, осветена от хубостта на иконостаса, дело на самоковския дърворезбар
Стойчо Фандъков. Иконите изписва Димитър Зограф, също от Самоков. Те могат да
се причислят към най-доброто, създадено у нас през Възраждането в областта на
живописта.
9

Къща-Музей „Иван Вазов” – Берковица | Туризъм в Община Берковица, Официален сайт на Община Берковица,
< http://www.tourism.berkovitsa.bg/%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/> (25.07.2014)
10 Църква Св.Николай Чудотворец | Туризъм в Община Берковица, Официален сайт на Община Берковица,
<http://www.tourism.berkovitsa.bg/category/%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86/> (25.07.2014)
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Камбанарията е изградена през 1897г.”11
Църквата „Св. Богородица” е паметник на културата с национално
значение.
1.9.3.5.
Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий”
„На входа на храма на Клисурския манастир е поставен надпис, според който
манастирът датира от 1240г. Многократно е опожаряван, разрушаван и отново
възстановяван от християнското население. През 1874г. турски ферман признава
официално манастира за българска светиня. В сегашния си вид църквата на
манастира е реставрирана след Освобождението, когато самоковски майстор
изработва забележителен иконостас.”12
Църквата „Св. Св. Кирил и Методий” в Клисурския манастир
представлява архитектурно-художествена недвижима културна ценност с
местно значение, I-ва категория.
1.9.4. Състояние на недвижимите културни ценности
Сведенията са физическото състояние на недвижимите паметници на
културата на територията на Община Берковица са генерирани на базата на
оглед на място. Основават се най-вече на това как изглежда сградата, какво е
състоянието на мазилката, покрива и прозорците ѝ. Данните са представени в
Приложение №2.
1.9.5. Движими културни ценности
Движимите културни ценности на територията на Община Берковица се
помещават под формата на изложби в две сгради:
 Градска художествена галерия (в сградата на класното училище „Отец
Паисий” (1872г.) – възрожденска живопис и дърворезба; Фондът наброява 1 440
художествени произведения, обособени в следните раздели: живопис, графика,
рисунки, карикатури, скулптури, приложно изкуство, икони и др.
 Етнографски музей – етнографска експозиция, колекции на тъкани,
костюми, копринени/свилени платна, черги, килими, дърво, метал, накити,
керамика - над 14 000 експоната.
1.9.6. Изисквания към ОУПО по отношение териториално-устройствената
защита на НКН
Условията, при които Общият устройствен план на Община Берковица
следва да гарантира териториално-устройствената защита на недвижимите
културни ценности, са регламентирани в Закона за културното наследство13.
В Общия устройствен план на общината следва да бъдат дефинирани
пространствени режими за опазване на всяка недвижима културна ценност
като конкретните режимни условия биват определени с акта за нейното
11

Църква Рождество на Пресвета Богородица | Туризъм в Община Берковица, Официален сайт на Община
Берковица,
<http://www.tourism.berkovitsa.bg/category/%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4/> (25.07.2014)
12 Клисурски манастир | Туризъм в Община Берковица, Официален сайт на Община Берковица,
<http://www.tourism.berkovitsa.bg/category/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80/> (25.07.2014)
13 Закон за културното наследство, чл. 78, чл, 79, чл. 80
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деклариране или за предоставяне на статут. Режимът на опазване следва
да посочи териториалния обхват, както и предписанията за опазване на
недвижимата културна ценност и нейната среда.
В случай, че дадена единична културна ценност няма определен
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за
нейни граници следва да се смятат границите на имота, а за охранителна зона територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14
метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство
между тях (съгласно чл. 79, ал. 4 от Закона за културното наследство).
По отношение на археологическите обекти в Община Берковица, те следва
да формират защитени територии, като временните им граници и
охранителни зони следва да се определят с разрешението за теренно
проучване.
Общият устройствен план на Община Берковица следва да определи
целите, задачите и начините за устройство на защитените територии за
опазване на недвижимото културно наследство, обвързано с режимите за
опазване. Специфичните правила и нормативи към него следва да бъдат
изготвени в съответствие с дефинираните режими за опазване на недвижимите
културни ценности.
В Приложение № 3 са определени конкретни предписания за всяка
недвижима културна ценност, касаещи устройството на имотите, където са
разположени, и охранителните им зони.
В този контекст задачите, които трябва да изпълни ОУП на Община
Берковица са следните:
 На етап Диагноза от предварителната фаза на проекта да бъде
направен цялостен анализ на историческото развитие на територията и
актуалното състояние на всички недвижими културни ценности (тъй като към
момента не е налична изчерпателна информация за физическото състояние на
всяка една от тях) включително градоустройствената и природната им среда,
както и връзката им с останалите функционални системи в общината.
 В предварителния проект на ОУПО да бъдат изведени проблемите на
недвижимото културно наследство.
 Да се анализира предходното устройствено и инвестиционно
проектиране и реализации с оглед нуждата да се диагностицират произтеклите
от тези намеси (или липса на такива) проблеми, касаещи недвижимото
културно наследство.
 Да се локализират местата и зоните на въздействия на природни и
антропогенни фактори, които представляват риск за опазването на
недвижимите културни ценности и на експозиционната им среда.
 В предварителната фаза на ОУПО да се изработят специфични
правила и нормативи за устройството на защитените територии за недвижимо
културно наследство, както и да се определят специфични устройствени
режими.
 Да се проучи необходимостта от създаване на устройствени
предпоставки за опазване на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл.
47, т.6 от Закона за културното наследство.
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 Да се проучи необходимостта от разработване на План за опазване и
управление на недвижимите културни ценности (ПОУ) на основание чл. 78 и
чл. 81 от ЗКН за определени обекти.
 Да бъдат дефинирани критерии относно последващи изменения на
ОУПО във връзка с бъдещи инвестиционни намерения с цел опазването,
защитата, експонирането и социализацията на обектите на недвижимото
културно наследство.
 Към предварителната фаза на ОУПО да се изготви схема, в която да
бъдат отразени защитените територии за опазване на недвижимото културно
наследство (териториите с особена териториалноустройствена защита и тези с
превантивна териториалноустройствена защита) по смисъла на чл. 79, ал. 5 и
ал. 6 от ЗКН, които включват всички недвижими културни ценности според
списъците на НИНКН, както и обектите, посочени в списъците от Регионалния
исторически музей, НАИМ-БАН и Министерство на отбраната. Освен обектите
на недвижимото културно наследство схемата следва да илюстрира и техните
охранителни зони, определени по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. Те трябва да
бъдат отбелязани на схемата съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
 Територии с особена териториалноустройствена защита по смисъла на
чл. 10, ал. 2 от Закона за устройство на територията са онези територии,
определени по реда на Закона за културното наследство като територии със
специален устройствен режим. В плана да се отразят всички защитени
територии за културно наследство, за които има определени режими с актовете
на деклариране и/или обявяване. Намесите в територията следва да бъдат
съобразени с предписанията за устройство на територията.
 При липса на установен режим, границите и териториалният обхват на
териториите с особена териториалноустройствена защита (включително и за
археологически обекти, притежаващи статут по смисъла на чл. 146, ал. 3 от
ЗКН) следва да бъдат изведени съгласно чл. 79, ал. 4 и ал. 6 от Закона за
културното наследство и да бъдат отразени коректно като защитени
територии, за да може да се обособи територия за КН. Допустимостта на
намесите в територията трябва да бъде определена с ОУПО, като се поставят
изисквания и ограничения за устройствени, строителни и други намеси с оглед
съхраняването и социализацията на недвижимите културни ценности.
 Информация за възпоменателните знаци, издигнати по повод
участието на България във войните и декларирани като исторически
паметници с писмо на НИПК с изх. №4349/412 от 1992 година, следва да бъде
изискана от Министерство на отбраната и обектите да бъдат отразени в
графичната част на ОУПО, а за територията следва да бъде определен режим
за устройство, осигуряващ съхраняване и социализация на недвижимите
културни ценности.
 Във връзка с осъществения анализ на културното наследство на
територията на Община Берковица проектът следва да предложи територии с
превантивна териториалноустройствена защита. Като територия с
превантивна териториалноустройствена защита следва да бъдат изведени и
зоните с предполагаеми археологически структури.
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1.10. СЕЛИЩНА МРЕЖА
Община Берковица е създадена с указ № 2295/ДВ брой 101/26.12.1978 г. който
определя седалищата и състава на общините в Република България. Селищната
мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от природните
и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се
състои от 20 селища, 1 град и 19 села.
Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видови територии и устройствени зони селищата от
община Берковица попадат в следните категории:
в категорията “ малки градове” - гр. Берковица 13 463 жители;
средни села (с население от 1000 до 2000 жители) - 2 села (с. Бързия и с.
Замфирово); малки села (с население от 250 до 1000 жители) - 2 села (с.Боровци,
с. Гаганица); много малки села (с население до 250 жители) - 15 села ( с.
Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци,
с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочица, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с.
Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово).
Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло селищната
мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в
територията. Средната селищна гъстота (4.3 селища на 100 км2) е малко помалка от тази за страната (около 4.8) и по-голяма от област Монтана (около 3.6).
Планинските и полупланинските условия и земеделската култура на бита са
обусловили появата на множество селски населени места в общината. Средното
отстояние между населените места е значително -4.6 км, което затруднява
придвижването, формирането и функционирането на единна жизнена
териториално-селищна общност.
По степен на урбанизация, община Берковица е на четвърто място в областта с
71.6 % градско население (на първо е община Монтана 81.2 %) и много близка
до средната стойност за страната - 72.5 % и по висока от средната стойност за
областта - 63.7 %. Това определя урбанистичната структура на общината като
моноцентрична. Останалата демографска маса 28.4 % е разпределена в
сравнително равномерна мрежа от села. Икономическият облик на селата е
селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се производствен характер.
Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща
жизнената кариера на младите хора.
Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази
категория селища и възрастовия профил на населението им. Само в 2 (с. Бързия
и с. Замфирово) от общо 19 села има функциониращи училища. В повечето
села няма лекарски практики. Центърът компенсира с пълен набор от добре
развити услуги на селищно, общинско ниво.
В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на
селищните функции се откроява общинския център гр. Берковица.
Интегриращите му възможности са основно по линия на административните и
някои от социално обслужващите му функции - здравеопазване и социални
дейности. По отношение на икономическите и на другите обслужващи
функции и влиянието им върху останалите селища в общината гр. Берковица
изпитва силното конкурентно влияние на гр. Монтана. Това е обективна
даденост, която следва да се отчита при разработването на Общия устройствен
план на общината.
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По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - всички са
електрифицирани и водоснабдени и разполагат със значителни зелени площи.
Сравнима е и благоустроеността на уличната мрежа - няма канализация и
някога изградената с трайна настилка улична мрежа, сега е повсеместно в лошо
състояние.
По отношение на достъпност и междуселищни връзки, се оформят групи на
"привилегировани" и "дискриминирани" села. Тангиращите до пътища втори и
трети клас от пътната мрежа са безпроблемни, докато връзките между селата
южно по склоновете на Стара планина са силно възпрепятствани от лошо
състояние на пътищата или липсата на такива. Не е признат републиканският
статут на пътя Ягодово - Черкаски - Сопово.
Над 50% от територията на общината е заета от селища с нищожен
демографски потенциал. Там се наблюдава подчертана тенденция към
депопулация.
Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита,
балансирана върху цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът)
се дължи на демографските и функционални характеристики. Общината има
нужда от целево създаване на един или два допълващи центъра - с. Бързия и с.
Замфирово.
Като правило всички села в общината, както и самата Берковица са долинно
разположени в долина/поречие на някоя от многобройните реики, извиращи
от Западна стара планина. По-голямата част от селищата, особено западно от
Берковица са „тупикови”/крайни точки в общинската пътна мрежа. Такива ас
Костенци, Лесковец, Черешовица, а също Цветкова бара, Ягодово, Мездрея,
Песочница, Бокиловци в източната част на общината.
Налице са и малки курортни селищни образувания в зоната на прохода
Петрохан и връх Ком.
Тази слабоурбанизирана територия с чиста и ненакърнена природна среда има
значим потенциал за развитие на селски и екотуризъм.
2.1. РЕЛЕФ
Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на
Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Най-високата
точка е връх Ком е 2016 м, а най-ниската точка е в с. Боровци е 250 м. Средната
и надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на
надморска височина 405 м. В общината се намира и Петроханската седловина,
през която минава най-краткия път от Северозападна към Югозападна
България.
2.2.
ГЕОЛОГИЯТА на общината е разнородна. Отдолу се откроява
кристален строеж, покрит с по-млади наслаги.
2.3.
КЛИМАТЪТ се определя като Бореален - умерено топъл с мека зима и
прохладно лято. По класификацията на Кьопен е с уникални лечебноклиматични свойства. Уникалното на климата е отсъствието на западни и
северозападни ветрове с обща ниска честота на вятър - 20 % при 40 - 50 % за
Кюстендил и Котел, определени също като зони за климатолечение.
Средногодишната температура на Берковица е 11,2 градуса, при 10 градуса за
Банско и 8,7 градуса за Смолян. Въздухът е с почти постоянна средногодишна
влажност, особено благоприятен за белодробни заболявания.
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Освен това има голям брой слънчеви дни, относително високи валежи и голяма
близост до планински масиви.
2.4.
ВОДИ.
Хидроложките условия са представени от реките: Бързия, Берковска и Златица.
Подпочвените води са “пукнатинни подземни води” с наличие на карстови
подземни води, които са разположени по линията Берковица - Чипровци.
Повърхностно течещите речни води в планинските и хълмисти части на
областта се характеризират с достатъчни водни количества и необходимите
наклони, осигуряващи естествен пад - условия за изграждане на малки ВЕЦ.
Наред със съществуващите средни ВЕЦ по поречието на р. Бързия (ВЕЦ
“Петрохан”, ВЕЦ “Бързия” и ВЕЦ “Клисура”). На територията на общината е
изграден хидровъзела “Среченска бара” в землището на Ягодово, които е един
от значимите язовири в региона. Язовира е с полезен обем 15,5 млн. куб. м е
изграден като източник за водоснабдяване на областните градове Монтана и
Враца, градовете Берковица, Мездра и други селища от двете области.
2.5.

От водните ресурси с важно стопанско значение са термоминералните
извори в гр. Берковица и в с. Бързия (там се бутилира минералната вода
Ком). В общината има минерални води в селата Боровци и Замфирово,
които са без практическо стопанско значене.

2.6.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. Територията на общината е бедна на рудни
и нерудни полезни изкопаеми. Добива се мрамор и варовик, като залежите
са в неизчерпаеми количества. Има и гранитни залежи.

2.7.
ГОРСКИЯТ ФОНД на територията на общината се нарежда сред
първостепенните ресурси със стратегическо значение поради високия си
рекреационен, екологичен и естетически потенциал (все още недостатъчно
използван). Горските територии заемат значителен дял от 46.2 % и са
предпоставка за развитие на дърводобив и дървопреработка. Естествената
горска растителност е по-добре развита в южните части на общината - в
Старопланинската й част. Тя е от широколистни видове - габър, дъб, бук и др. В
района на град Берковица има естествени насаждения от кестенови гори. В
Старопланинската част се срещат изкуствени насаждения от иглолистни гори.
В горите на Старопланинските склонове се срещат характерните за този
географски пояс разнообразни животински видове. Разпространени са сърна,
благороден елен, елен лопатар, дива свиня, заек, фазан.
Град Берковица е седалище на Регионалната дирекция на горите (РДГ) Берковица, която обхваща областите Монтана, Видин и Враца от СЗР.
2.8.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Защитените територии са предмет на аналитичните проучвания, поради
специфичните устройствени режими, които се прилагат по отношение на
стопанисване (управление) и експлоатация. В община Берковица защитените
територии са няколко и могат да бъдат видени в Приложение 3 от настоящота
задание.
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Природният комплекс от умерен планински климат, лечебно-укрепителни
условия, разнообразни, но сравнително бедни почви, добър воден потенциал и
планински релеф, е бил, е и ще бъде благоприятен фактор за цялостното
развитие на общината. Друг стратегически ресурс са термоминералните
извори в Берковица. Горският фонд на територията на общината се нарежда
сред първостепенните ресурси със стратегическо значение поради високия си
рекреационен, екологичен и естетически потенциал (все още недостатъчно
използван). Структурата на поземлените ресурси е оценена като недостатъчно
използувана поради намаление и застаряване на населението и отсъствието на
финансови ресурси за развитие на селското стопанство в общината. Особено
място заемат природните забележителности на Западна Стара планина и връх
Ком. Общината има предпоставки за развитие на планински, еко, културен,
ловен и селски туризъм. Този ресурс все още е практически малко използуван и
комбинацията с минерални извори и благоприятен климат създават
предпоставки за интензивно развитие на туризма в общината. Всичко това ще
бъде отразено в новият Общ устройствен план но община Берковица.
3. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ
3.1.
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ
Методика на изследването. Демографската характеристика на община
Берковица е изготвена, съгласно изискванията на нормативната уредба за
разработване на ОУП. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на
демографските процеси и структури, основни проблеми и тенденции.
Източници на информация: Национален статистически институт (НСИ),
Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. Монтана, Дирекция «Бюро по
труда” (ДБТ) гр. Берковица. Демографският фактор е един от основните,
ползвани
както
за
анализи
на
социалноикономическото
и
инфраструктурното развитие на населените места и териториалните
общности, така и за параметриране на устройствените решения в
устройствените планове. С броя на населението (настоящо и прогнозно) се
определят различните потребности на населението от жилища, социална и
техническа инфраструктура, зелената система и др.
Основните демографски показатели, които се използват за анализ и оценка на
демографските характеристики и за човешкия ресурс (оценяван като работна
сила) са: брой на населението; полова и възрастова структура;образователна
структура и др.
За целите на устройственото планиране са се утвърдили и някои демографски
показатели, които се използват за конкретни аналитични и прогнозни
проучвания. Такива са някои специфични възрастови групи от населението, за
които се правят целеви проучвания. Това са контингентите от населението във
възрастовите групи от 0-2 годишна възраст, от 3 до 6 годишна възраст, от 7 до 14
годишна възраст и от 15 до 18 годишна възраст. С броя на лицата от посочените
възрастови контингенти се оценяват възможностите на образователната
инфраструктура (детски заведения,, училища) и се определят прогнозните
потребности от такава инфраструктура.
За анализите и прогнозите на функционална система “Труд” (броя на
работната сила, броя на заетите лица и др.) се използват специфични
контингенти от населението и коефициенти като “брой на икономически
активното население”, “брой на заетите”, “коефициент на икономическа
активност”, “коефициент на заетост”, “коефициент на безработица” и др.
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Посочените потребности на устройственото планиране от информация за
демографското състояние и за демографската прогноза изискват да се осигури
официална статистическа информация за населението на съответното
населено място. Планово задание конкретно за община Берковица са
използвани официални данни на НСИ - от Преброяване 2011 и текущата
демографска статистика.
3.1.1. ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на
населението след 1990 г. което продължава и понастоящем. По данни от
преброяването проведено на 1.02.2011 г. изчисленото постоянно население на
България възлиза на 7 364 570 д. В сравнение с преброяването от 2001 г.
населението е намаляло с 564 570 души, или с (- 7.1 %). В основата на
демографските загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези
негативни процеси засягат и населените места от община Берковица, където на
01.02.2011 г. г. изчисленото налично население на общината е 18 803 д. В
периода между двете преброявания е намаляло населението във всичките 20
селища на общината в резултат на отрицателен естествен и механичен прираст
с 3861 д., или с 17.0 % (с около 1.7 % средногодишно).
По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на
общината продължава да намалява и към 31.12. 2012 г. населението наброява 18
200 души, или за около 2 година намалява с 603 д.(3.2 %)
Динамика на населението в община Берковица - брой
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27020

6081
6876

% на
градското
население
14.0

20144

13.9

01.12. 1956

27684

9227

18457

01.12. 1965

26754

11562

15192

20.1
24.6

02.12. 1975

28639

16167

12472

27.7

04.12. 1985

26536

16289

10247

31.3

04.03. 1992

24999

16146

8853

33.1

01.03. 2001

22664

15533

7131

34.7

01.02. 2011

18803
13463
Текуща статистика

5340

34.9

31.12. 2011

18489

13279

5210

35.0

31.12. 2012

18200

13155

5045

35.1

Година на
преброяване

Общо
население

31.12. 1934

25234

31.12. 1946

Град
Берковица

Села

Източник: НСИ
От представените данни се очертават два периода в динамиката на
населението в общината: Период на нарастване по естествен път 1934 - 1965 г.;
Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени
структури след 1975 г.
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Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието
на основните демографски процеси - естествен и механичен прираст. В община
Берковица те са:

Родени

Умрели

Естествен
прираст

Заселени

Изселени

Механиче
н прираст

Естествено и механично движение на населението в община Берковица - в
брой
Общ
прираст

2008

180

415

-235

305

411

-106

-341

2009
2010

227

394

-167

356

483

-127

-294

180

394

-214

381

553

-172

-386

2011

157

408

-251

226

329

-103

-354

2012
190
Източник: НСИ

410

-220

267

336

-69

-289

На 1000 души от населението - в промили (%о)
Естествен
Механичен Ср. год.
Родени Умрели
Заселени Изселени
прираст
прираст население
2008
2009

9,0

20,6

-11,7

15,2

20,4

-5,3

20106

11,5

19,9

-8,4

18,0

24,4

-6,4

19789

2010

9,3

20,3

-11,0

19,6

28,4

-8,8

19449

2011

8,4

21,9

-13,4

12,1

17,6

-5,5

18666

2012
10,4
22,3
Източник: НСИ

-12,0

14,6

18,3

-3,8

18345

Раждаемост.
В общината през 2008 г. са родени 180 (9.0 %о), а през 2012 г. 190 деца (10.4 %о). В
област Монтана коефициентът на раждаемост през 2008 г. е (8.6 %о) , а през
отново 2012 г. (8.6 %о). Коефициентът на раждаемостта в страната през 2008 г. е
(10.8 %о) и 2012 г.(9.5 %о), или по този показател общината има поблагоприятни позиции от средните за страната с 0.9 п. и за област Монтана с 1.8
п. за 2012 г.
За общината е характерно сравнително ранното реализиране на раждаемостта
- 21.6 % от ражданията са от майки под 20 г. при средно за страната 10.7 % и на
майки от 20-24 години -30.5 % от ражданията при средно за страната 23.0 %.
Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През
последната години в общината е налице тенденция за слабо покачване на
общата смъртност. През 2012 когато са умрели 410 д., а коефициента на общата
смъртност е ( 22.3 %о). През 2011 г. са умрели 408 д. ( 21.9 %о), 2010 г. са умрели
394 д.( 20.3 %о). По отношение на смъртността през 2012 г. община Берковица е
с по-неблагоприятни коефициенти от средните за страната (15.0 %о) и на
област Монтана (21.4 %о).
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Естествен прираст
Естественият прирастб в общината в периода 2008-2012 г. е отрицателен 2008 г.
(-235 души), 2009 г. (-167 души), 2010 г. (-214 души), 2011 г. (-251 души) и 2012 г. (220 души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 2010 г. е (11.0 %о), 2011 г. е (- 13.4 %о) и 2012 г е (-12.0 %о).
През 2012 г. в област Монтана естественият прираст е (- 12.8 %о) и в страната (5.5 %о).
Или по този показател общината е с малко по-благоприятни показатели от
областта, но с много по -неблагоприятни показатели от средните за страната.
Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление,
което ще оказва въздействие върху социално - икономическото развитие на
общината и трябва да се вземе под внимание при определяне на
демографските прогнози за нуждите на ОУП на община Берковица.
Механичен прираст
Данните за миграция на населението за общината показват, че изселените са
повече от заселените, като механичния прираст7 е с отрицателен знак. През
периода 2008 - 2012 г. са се заселили 1 535 души, а са се изселили 2 112 души,
или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (-577 души).
Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на
населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава
равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15
години, но и в по-дълъг период от време.
Съвкупното влияние на естественото възпроизводство и миграциите - външни
и вътрешни, засега осигурява относителна демографска стабилност на
общината, но факторният анализ предполага намаляването на населението и в
бъдеще. Намаляването на броят е най-видимата страна на неблагоприятната
ситуация в демографската сфера и следва да се отчита при изработването на
ОУП.. Тенденцията е валидна и за останалите общини от област Монтана.
Аналитичните проучвания на демографското развитие на селищата от община
Берковица, които ще бъдат разширени и допълнени в процеса на изработване
на Общия
6
Разликата между ражданията и умиранията
7
От 2007 г. механичното движение на населението включва не само
вътрешната, а и движението на лица към и от страната.
устройствен план ще дадат да се очертаят по-добре тенденциите в развитието
на населението и да служат като основа за разработване на демографската
прогноза.
3.1.2. ПОЛОВО-ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА

Половата структура на населението на община Берковица не се различава
съществено от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените
преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на новородените
момчета е по-висок от този на новородените момичета. Впоследствие под
влияние на редица фактори като по-високото смъртност при мъжете, пониската средна продължителност на живота при мъжете, по- голямата
склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова
структура на населението
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Към 1.02.2011 г. в община Берковица жените са 9624 (51.2 %), мъжете са 9 179
души (48.8 %), или на 1000 мъже се падат 1048 жени. Сходна е ситуацията и в
общинския център град Берковица където жените са 6 876 (51.1 %), мъжете са 6
587души (48.9 %), или на 1000 мъже се падат 1043 жени. Половата структура на
общината и общинския център почти съвпада със съотношението за страната
51.3 % : 48.7 %.
По отношение на възрастовата структура на населението в община Берковица
се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие,
характерни за страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на
застаряване на населението, който се изразява в намаляване на абсолютния
брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя
и дела на населението на 65 и повече години.
Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %)
0-14г.
15-64г.
България
13,2
68,3

65г. +
18,5

Северозападен район

12,9

63,9

23,2

област Монтана

12,8

63,7

23,5

община Берковица

12,8

63,5

23,7

Източник: НСИ
По основни възрастови групи в общината през 2011 г. преобладава населението
в групата на 15-64 години 11 936 д, или 63.5 %. По населени места в общината
най-голям е този дял в гр. Берковица 67.2 % и с.Бързия 65.2 %, а най -малък в с.
Костенци 31.3 % и с. Балювица 34.5 %.
Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок относителен дял в гр.
Берковица 14.8 % и с. Бързия 11.0 % , а най-нисък в селата Бистрилица - 0.6 % и
Гаганица -2.0 %, ката в 7 села няма население под 15 години.
Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 4 453 д, или 23.7
% и непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Костенци
68.7 % и Балювица 66.5 %.
Основни възрастови структури на населението към 01.02.2011
бр.
бр
бр
бр.
%
%
Населени места
общо 0-14 15-64 65+
0-14
15-64
Берковица
18803 2414 11936 4453 12,8
63,5
гр.Берковица
13463 1990
9050 2423 14,8
67,2
с.Балювица
58
0
20
38
0,0
34,5
с.Бистрилица
177
1
75
101
0,6
42,4
с.Бокиловци
130
6
46
78
4,6
35,4
с.Боровци
655
66
351
238
10,1
53,6
с.Бързия
1513
166
987
360
11,0
65,2
с.Гаганица
300
6
138
156
2,0
46,0
с. Замфирово
1297
130
751
416
10,0
57,9
с.Комарево
90
2
35
53
2,2
38,9
с.Костенци
83
0
26
57
0,0
31,3
с.Котеновци
139
6
57
76
4,3
41,0
с.Лесковец
51
0
18
33
0,0
35,3
с.Мездрея
218
23
111
84
10,6
50,9
с.Песочница
29
0
13
16
0,0
44,8

%
65+
23,7
18,0
65,5
57,1
60,0
36,3
23,8
52,0
32,1
58,9
68,7
54,7
64,7
38,5
55,2
29

с.Пърличево
72
2
25
45
2,8
34,7
62,5
с.Рашовица
3
0
2
1
0,0
66,7
33,3
с.Слатина
243
4
102
137
1,6
42,0
56,4
с.Цветкова Бара
24
0
11
13
0,0
45,8
54,2
с.Черешовица
72
0
25
47
0,0
34,7
65,3
с.Ягодово
186
12
93
81
6,5
50,0
43,5
Източник НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
3.1.3. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса
за етническо самоопределение, са 97.3 % от населението към 01.02.2011 г.
Българската етническа група обхваща 15 065 лица, или 82.4 % от лицата,
доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно
за страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за
страната е по-малко с 2.4 п.п. Ромският етнос е вторият по численост. Към
01.02.2011 г. наброява 3 059 души според самоопределянето на лицата, с
относителен дял от 16.7 %, при средно 4.9 % за страната. Ромската общност е
хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се самоопределят по
различен начин8 като българи, турци и роми и т.н. хората от мал;инствените
групи живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша
инфраструктура, коятто на места липсва, наличие на незаконно строителство,
бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска
степен на здравно обслужване, висока безработица, липса на спортни
мероприятия и съоръжения за тяхното провеждане. Наличие на лоши
санитарно-хигиенни условия, създаващи предпоставки за разпостранение на
епидемиологични заболявания. Това се дължи на продължителното
натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели да
влошаване на условията на живот и социална неравнопоставеност. Необходимо
е да се отбележи, че броят на ромското население трудно се обхваща и следи по
официален път с помощта на статистически данни поради непрекъснатото
движение на това население, както и поради факта, че голяма част от тях се
самоопределят като турци или българи при официалните преброявания.
Ромите имат специфичен начин на живот, които се различава от начина на
живот на другите етнически и социални групи в България. Процесите на
урбанизация не водят до възприемане на универсален начин на живот и
поведение в обществото от тяхна страна.
Ромското население е съсредоточено в гр. Берковица 21.7 % (2828 д.), с.
Замфирово 10.1 % и с. Боровци 13.6 %.
Брой лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа
принадлежност общо
Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия”
(т.е. лица с ромска идентичност публично декларират друга, не-ромска
идентичност).
Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г.
Етническа група
Населени
Не се
Брой лица
Българска Турска Ромска Друга
места
самоопределям
Берковица
18287
15065
12
3059
76
75
гр.Берковица
13027
10073
9
2828
62
55
30

с.Балювица
58
57
с.Бистрилица
176
176
с.Бокиловци
130
130
с.Боровци
646
554
88
с.Бързия
1458
1437
8
9
с.Гаганица
300
298
с. Замфирово
1288
1150
130
4
4
с.Комарево
90
90
с.Костенци
83
83
с.Котеновци
139
139
с.Лесковец
51
51
с.Мездрея
218
205
9
4
с.Песочница
29
28
с.Пърличево
72
72
с.Рашовица
3
3
с.Слатина
241
241
с.Цветкова
24
24
Бара
с.Черешовица
72
72
с.Ягодово
182
182
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
Забележка: .. Данните са конфиденциални
3.1.4. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено
население в перспектива през определен период. Информационното им
съдържание се състои от данни за очакваната обща численост на населението
по пол и възраст в края на всяка от годините на прогнозния период. По своята
същност те представляват едно предполагаемо развитие на населението което
почива на определени хипотези за очаквана фертилност, тотален коефициент
на плодовитост (показва средният брой деца, които би родила една жена през
целия си детероден период), смъртност и миграционни движения през
определения период. По принцип демографските прогнози са многовариантни
- и за нуждите на ОУП се разработват в три варианта:
I
вариант (целеви). Този вариант се определя като реалистичен и
съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското
и социално- икономическото развитие на страните членки.
II
вариант (относително ускоряване). При този вариант се предполага, че
демографското развитие ще протича при благоприятни социалноикономически промени в страната и в частност в селищата от общината.
III
вариант (относително забавяне). При този вариант развитието на
населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социалноикономически процеси в страната и в частност в селищата от общината.
Разработените прогнози имат конвергентен характер и отразяват общите
тенденции в демографското развитие на страните в Европейския съюз. Тяхната
реализация (ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите за
регулиране чрез осъществяваната демографска и социално-икономическа
политика в страната, а също и от международните икономически условия,
които в пълна степен ще важат и за населените места от община Берковица.
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БЕЗРАБОТИЦА
Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ
върху обхвата и структурата на безработицата.
Според данни на Агенцията по заетостта - безработицата в община се
характеризира със следните показатели:
3.2.

Безработни лица в община Берковица към 31.12.
2009 г.
Регистрирани безработни - бр.
1155

2010 г.

2011 г.

1641

1598

11,55

16,41

19,58

244

315

309

21,12

19,20

19,34

423

600

698

% продължително безработни

36,62

36,37

43,68

Иконом, активни лица

10000

10000

8289

Равнище на безработица - %
Безработни до 29 г. вкл.
% безработни до 29 г.
Продължително безработни >1 г.

Източник: Агенция по заетостта
Коефициентът на безработица в общината остава един от високите в страната 19,28 % към 31.12. 2011 г., при средно 9,67 % за страната и 17.39 % за област
Монтана. Делът на безработните в община Берковица превишава показателя за
страната, областта и особено на община Монтана (10.16 %).
От таблицата се наблюдава тенденция на минимално намаление на
безработните лица в община Берковица. Регистрираните безработни лица през
2011 година наброяват 1 598 души. Техният брой намалява само с 43 души
спрямо 2010 г. Тревожно висок е делът на продължително безработните лица
(регистрирани безработни повече от 1 година ) 59.6 % през 2011 г. независимо
от минималното номаление в абсолютен брой спрямо 2010 г. Трудовият пазар в
общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено,
както количествено, така и качествено (по професии и специалност). Типична е
трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост.
Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр.
ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА - ОТРАСЛИ
Липсват достатъчно статистически данни касаещи икономическото развитие
на общината поради опазване тайната на статистическата информация
определена в Закона за статистиката, чл.25, ал. 2. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.).
Тези ограничения водят до известни затруднения при правенето на
икономически анализ на икономиката на общината.
Общинската икономика е трета по значение в областната икономика на област
Монтана. Нейният профил се определя основно от промишлеността,
концентрирана в общинския център.
Основните предприятия са:
«ЗАИ» АД и «Примекс инженеринг»ЕООД - производство на абразивни
инструменти;
“Мрамор Беркстон” АД - производство на облицовъчни плочи от скални
материали със суровина от Враца и Сандански;
"КОМПЛАСТ" АД - алуминиеви конструкции и дограма;
3.3.
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“КАСТЕЛ” АД - производство и монтаж на пластмасова и алуминиева
дограма;
“Бертекс”, ООД- производство на облекло на ишлеме;
«Агрофока» ООД - замразяване на плодове и зеленчуци изцяло за износ;
«Монтком» - месодобив и месопреработка;
“Компас” ООД - месни и зеленчукови консерви за вътрешния и
външния пазар. Дърводобивът и дървопреработването са един от
компонентите на общинската икономика - три фирми произвеждат мебели и
други изделия от дърво.
Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие на
индустриалния сектор в общината и града са: разкъсването на
производствените връзки от миналото; загубата на традиционни пазари;
високият дял на производството на "ишлеме"; остарялото оборудване в някои
предприятия, свързано с високи текущи разходи; несъответствие на
квалификацията на местната работна сила с изискванията на пазара на труда .
Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови
технологии и иновации за по-голяма конкурентноспособност и по-добро
качеството на произвежданите продукти.
Насоките за икономическото развитие на община Берковица в краткосрочен и
средносрочен план, са свързани с изискванията за постигане на икономически
растеж и висока конкурентоспособност - според Общинския план за развите на
община Берковица 2007 - 2013 г. Основните стратегически цели е : Да постигне
стабилни и високи на икономически растеж и доближаване да параметрите на
жизнената среда в Европа. Темпове. Основната цел съдържа два
взаимосвързани компонента: "Икономически растеж" и "Жизнена среда".
Първата е двигател на развитието, а втората осмисля усилията на населението в
общината, което реализира това развитие. Един от основните приоритети в
общинския план е Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна общинска
икономика, който има определини следните цели: Цел 1: Повишаване на
конкурентноспособността чрез привличане и задържане на фирми в секторите
на растеж: туризъм, селско стопанство и индустрия; Цел 2: Създаване на
условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес; Цел 3: Развитие
на туризъм; Цел 4: Повишаване на качеството на човешките ресурси; Цел 5:
Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в
общината и заетост в селските райони на общината. Тази насока изисква
провеждане на определена политика на преструктурирането на икономиката и
гъвкава устройствена политика при използване на ресурсите и потенциалите
на общината. Важни фактори за реализацията на стратегическите цели за
постигане
на
икономически
растеж
и
за
повишаване
на
конкурентоспособността на общинската икономика са свързани с
възможностите за използване на количествените параметри и на качествените
характеристики на: - потенциалите на съществуващите и развитие на нови
производства на основата на научни знания и приложни изследвания; характера на технологиите и иновациите; - човешките ресурси (социална
инфраструктура); - потенциалите на транспортната и техническа
инфраструктура.
Оптималното пространствено и функционално развитие на вторичния сектор,
изисква изграждане на комплексни и гъвкави урбанизирани структури в
съответствие със съществуващите природни и антропогенни елементи и
специфични социално- икономически условия на селищата от община
-
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Берковица. За постигането на целта на разработката, е необходимо да се решат
следните основни задачи:
а) определяне на функционалната структура и строителните граници на
територията на зоните за труд по структурни единици, с тяхните
пространствени и технически параметри и отчитане баланса между частните и
обществените интереси ограничителите и стимулаторите за териториално
развитие (в това число и терените за бъдещо разширение);
б) оптимизиране структурата на транспортно-комуникационната мрежа;
в) организацията и локализиране на основните елементи на общественото
обслужване и техническата инфраструктура, с изследване възможностите за
пространственото им обединение в общи обекти;
г) диференциране и оптимизиране на зелената система;
д) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и
опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
е) предложения за устойчиво развитие и урбанистични политики, насочени
към поетапна реализация на плана и превръщането му в оперативен
инструмент за общинската администрация, насочен към по-ефективно
управление на цялостната градската територия в съответствие с новите
социално-икономически условия.
При анализа на устойчивото развитие на индустриалните (производствените)
територии в гр. Берковица и селищата от общината следва да бъдат отчетени
следните основни фактори:
Приоритетите и икономически потенциали за регионално и устройствено
развитие на град Берковица и селищата от общината;
Отраслова структура, специализация; форми на собственост;
Състояние и проблеми на малкия и среден бизнес Комуникационна и
техническа инфраструктура
Състояние и проблеми на сградния фонд в производствените локализации
Екологични ограничители и историческо наследство.
ОБИТАВАНЕ, ЖИЛИЩЕН ПРОФИЛ
НА
СЕЛИЩАТА
ОТ
ОБЩИНАТА
3.1.
Общи параметри на жилищния фонд
По данни от последното преброяване (2011 г.), населението на община
Берковица (18803 човека) разполага с 11241 жилища с 850 хил.м2 полезна и 651
хил.м2 жилищна площ. На база всички жилища, потреблението е над средните
европейски стандарти9 - 612 жилища на 1000 обитатели, около 35 m2 жилищна
площ на човек и 1,6 обитатели на жилище.
3.

Жилища - брой
Полезна площ - хил. м 2
В т. ч. жилищна

11241
850

Жилищна площ на човек - m2

35,4
612
1,6
4043
36%

Жилища на 1000 души от населението
Среден брой лица на едно жилище
Необитавани жилища
Дял необитавани жилища
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

651
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Отчитайки големия дял необитавани жилища (36%), реалното потребление е
значително под приетия стандарт. Пресмятайки този показател само на база
обитавани жилища, стойността пада от 612 на само 392 жилища на 1000
обитатели. Значително се редуцират и другите параметри на жилищния
стандарт:
Жилища - брой
Полезна площ - хил. м 2
В т. ч. жилищна
Жилищна площ на човек - m2
Жилища на 1000 души от населението
Среден брой лица на едно жилище
Необитавани жилища
Дял необитавани жилища
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

7198
577
435,6
23,7
392
2,6
4043
36%

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над
14% спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на
дела на необитаваните жилища. В селата той варира от около 31% (за с.Бързия)
до близо 95% (за
9 420 обитавани жилища на 1000 човека
с.Рашовица). Проявяват се изразителни признаци на обезлюдяване в селата.
Дори и в общинския център гр.Берковица, 28,2% от жилищата са без постоянни
обитатели.
Жилища
Общо Обитавани Необитавани
Берковица
11241
7198
4043
гр.Берковица
6530
4689
1841
с.Балювица
118
40
78
с.Бистрилица
214
65
149
с.Бокиловци
125
77
48
с.Боровци
511
296
215
с.Бързия
925
631
294
с.Гаганица
447
168
279
с. Замфирово
898
538
360
с.Комарево
104
51
53
с.Костенци
131
56
75
с.Котеновци
130
81
49
с.Лесковец
148
39
109
с.Мездрея
172
98
74
с.Песочница
68
21
47
с.Пърличево
114
43
71
с.Рашовица
38
2
36
с.Слатина
188
138
50
с.Цветкова Бара
59
15
44
с.Черешовица
93
48
45
С. ЯГОДОВО
228
102
126
■ Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

Дял необитавани
36,0%
28,2%
66,1%
69,6%
38,4%
42,1%
31,8%
62,4%
40,1%
51,0%
57,3%
37,7%
73,6%
43,0%
69,1%
62,3%
94,7%
26,6%
74,6%
48,4%
55,3%
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Възраст на фонда
Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд в община Берковица е
създаден в периода 1950 - 1970 г. (39,0%). Най-активно строителство през този
период е имало в селата. От тогава са близо 60% от сегашните жилища. През
следващите 2 десетилетия (1970-1990) са добавили втория по големина дял 38,8%. През този период се изгражда най-големият дял от жилищния фонд на
гр. Берковица (54%). Фондът отпреди 1950 г. (с възраст над 62 години), има дял
от 16,9%. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода замира и
отчита над седем пъти по-малък дял в сравнение с предходния период. След
1990 г., към фонда са добавени само около 5%.
3.2.

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че
освен с. Цветкова бара (с 13,6% новопостроен фонд) и гр. Берковица (със 7,2%
новопостроен фонд), има и няколко села с относително висока строителна
активност след 1990 г. Това са с. Котеновци (6,2% -), с. Бързия (5,7%) и
с.Комарево - 3,8%.
Структура на жилищния фонд по възраст, 2011

■ преди 1930 □ 1930-50 □ 1950-70 □ 1970-90 □ след 1990
Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е:
Град Берковица е сравнително млад - със средна възраст на фонда под 50 г.;
Селата в община Берковица са с относително стар, респективно,
амортизиран фонд.
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Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност
По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени
категории - панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и
стоманобетонни плочи или гредоред), паянтови. Панелните жилища са около
6% (724 бр.), разположени почни изцяло в общинския център (713 бр.) и
отделни «разсейки» в няколко села. Стоманобетонните също са с относително
малък дял - около 2% и също са предимно в града. Категорията «масивни» има
дял от близо 88,4%. Малък е и делът на паянтовите жилища - само 2,9%,
разположени предимно в селата, където достигат 34% (с.Костенци). Отчитайки
и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният
фонд в селата е силно амортизиран. Над 15% е за снос, а други 75% - за
обновяване (включително енергийно саниране).
3.3.

Панел
СТБ
Масивни
Берковица
6,5%
2,2%
88,4%
гр.Берковица
10,9%
3,3%
83,0%
с.Балювица
0,0%
0,0%
100,0%
с.Бистрилица
0,0%
0,5%
96,3%
с.Бокиловци
0,8%
0,0%
99,2%
с.Боровци
0,0%
0,0%
98,2%
с.Бързия
0,4%
2,0%
96,0%
с.Гаганица
0,0%
0,4%
98,4%
с. Замфирово
0,3%
1,6%
96,8%
с.Комарево
0,0%
0,0%
91,3%
с.Костенци
0,0%
0,0%
66,4%
с.Котеновци
0,8%
1,5%
90,8%
с.Лесковец
0,0%
0,0%
91,8%
с.Мездрея
0,0%
0,0%
96,5%
с.Песочница
1,5%
0,0%
97,1%
с.Пърличево
0,0%
1,8%
96,5%
с.Рашовица
0,0%
0,0%
78,9%
с.Слатина
0,5%
0,0%
99,5%
0,0%
0,0%
93,2%
с.Цветкова Бара
с.Черешовица
0,0%
0,0%
100,0%
с.Ягодово
0,0%
0,0%
99,1%
■ Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

Паянта
2,9%
2,8%
0,0%
3,3%
0,0%
1,8%
1,6%
1,1%
1,3%
8,7%
33,6%
6,9%
8,2%
3,5%
1,5%
1,8%
21,1%
0,0%
6,8%
0,0%
0,9%

Визуализацията на структурата на фонда по конструкция е представена на
долната графика
Структура на жилищния фонд по конструкция, 2011 г.
■ Панел □ СТБ ЕЗ Масивни □ Паянта
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По отношение на етажността, почти 100% от фонда в селата е в нискоетажни
сгради. Средната и високата етажност са част от фонда само на гр.Берковица.
Благоустроеност на жилищата
Всички жилища в общината са електроснабдени. Но статистиката отчита само
64,2% обитавани жилища (4611 бр.), свързани с обществена канализация. От
тях, 4130 са в гр. Берковица. Градът има само 167 обитавани жилища, които още
не са свързани с канализационната система. Масовото решение в селата е на
попивна яма или директно заустване в повърхностни течения. Това е една от
основните причини за лошо състояние на повърхностните води в някои от
водосборите на общината.
Висока степен на недоизграденост има и във водоснабдителните системи. Само
83,0% от жилищата са водоснабдени. Други 11,1% имат достъп до питейна вода
от външен водопровод, а около 6% са без водоснабдяване. В допълнение, над
40% са загубите при пренос на водата поради амортизирани мрежи.
Детайлната картина на водоснабдяването и канализацията по селища е
представена в долната таблица:
3.4.

Берковица
гр.Берковица
с.Балювица
с.Бистрилица
с.Бокиловци
с.Боровци
с.Бързия
с.Гаганица
с.Замфирово
с.Комарево
с.Костенци
с.Котеновци
с.Лесковец
с.Мездрея

КАНАЛИЗАЦИЯ
КАНАЛ ЯМА
БЕЗ
64,2%
30,8%
5,0%
88,1%
8,4%
3,6%
2,5%
92,5%
5,0%
6,2%
89,2%
4,6%
24,7%
75,3%
0,0%
3,7%
88,9%
7,4%
23,0%
76,2%
0,8%
1,8%
97,0%
1,2%
49,6%
29,6%
20,8%
2,0%
98,0%
0,0%
25,0%
21,4%
53,6%
0,0%
97,5%
2,5%
0,0%
97,4%
2,6%
6,1%
92,9%
1,0%

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ВЪТРЕ ВЪН
БЕЗ
83,0%
11,1% 6,0%
86,2%
6,9%
6,9%
75,4%
23,7% 0,8%
94,9%
4,7%
0,5%
85,6%
14,4% 0,0%
72,2%
19,8% 8,0%
91,9%
3,9%
4,2%
75,4%
15,0% 9,6%
82,4%
12,6% 5,0%
79,8%
14,4% 5,8%
48,1%
51,1% 0,8%
66,9%
31,5% 1,5%
43,2%
54,1% 2,7%
86,0%
13,4% 0,6%
38

с.Песочница
0,0%
47,6%
52,4% 86,8%
13,2% 0,0%
с.Пърличево
0,0%
97,7%
2,3%
59,6%
37,7% 2,6%
с.Рашовица
0,0%
100,0% 0,0%
42,1%
57,9% 0,0%
с.Слатина
3,6%
96,4%
0,0%
94,7%
3,7%
1,6%
с.Цветкова Бара
20,0%
73,3%
6,7%
79,7%
18,6% 1,7%
с.Черешовица
0,0%
93,8%
6,3%
63,4%
18,3% 18,3%
с.Ягодово
9,8%
90,2%
0,0%
57,0%
37,7% 5,3%
■ Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ Долните графики са
визуализации на ВиК системите в селищата на общината:
Начин ма заустване на отпаднитс води, 2011 г.
[■КАНАЛ □ ЯМА ОБЕЗ I0%
20% 40% 60% 80%

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ
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Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както
във физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има
негативни последици в най-малко две посоки - жизнен стандарт и екология.
Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Над 93% от жилищата се
отопляват с твърди горива (в селата, този дял достига 99%). Други 6% са на
електричество. Останалите около 1% са на газ, локални парни инсталации и
дори няколко с термопомпи (20 бр. в гр. Берковица). Прекомерното използване
на твърди горива за отопление на жилищата е един от основните източници на
замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия.
Дърва и
Други
Ток
въглища
(парно, газ)
Берковица
0698
449
51
гр.Берковица
4217
424
48
с.Балювица
39
1
0
с.Бистрилица
64
0
1
с.Бокиловци
77
0
0
с.Боровци
287
9
0
с.Бързия
626
5
0
с.Гаганица
165
2
1
с. Замфирово
535
3
0
с.Комарево
50
1
0
с.Костенци
56
0
0
с.Котеновци
81
0
0
с.Лесковец
39
0
0
с.Мездрея
96
2
0
с.Песочница
20
1
0
с.Пърличево
43
0
0
с.Рашовица
2
0
0
с.Слатина
138
0
0
с.Цветкова Бара
13
1
1
с.Черешовица
48
0
0
с.Ягодово
102
0
0
• Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

Общо
7198
4689
40
65
77
296
631
168
538
51
56
81
39
98
21
43
2
138
15
48
102

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на
жилищата. Към 2011 г., само 415 жилища (3,7%) са с топлоизолация,
осигуряваща нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна
ефективност. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма2310 (20,5%). Основен принос за тази картина има общинския център гр.
Берковица и донякъде, с.Бързия. Мерките за енергийна ефективност в
останалите селата обхващат символичен дял от жилищата (от 0 до 2%).

Берковица
гр.Берковица
с.Балювица
с.Бистрилица
с.Бокиловци
с.Боровци
с.Бързия

Жилища

С изолация

PVC
дограма

11241
6530
118
214
125
511
925

415
356
0
2
0
5
30

2310
1892
4
4
8
23
269
40

с.Гаганица

447
898

4
7

22
7

с. Замфирово
с.Комарево
104
2
с.Костенци
131
0
с.Котеновци
130
0
с.Лесковец
148
0
с.Мездрея
172
0
с.Песочница
68
1
с.Пърличево
114
2
с.Рашовица
38
0
с.Слатина
188
0
59
1
с.Цветкова Бара
с.Черешовица
93
0
с.Ягодово
228
5
■ Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

3
1
4
0
5
2
2
0
12
3
1
48

Собственост
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на
жилищата е присъща и на Берковица и то в още по-изявен вид. Малко над
99,5% са частните жилища, при само 0,5% обществени (на общината и на
държавата). Това са само 36 жилища, от които 28 са в града, а останалите,
пръснати по по-големите села като резервен общински фонд. 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 не може да се разчита за социални нужди), общината следва да планира
изграждането на нови социални жилища за маргиналните си групи.
Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на
собственост и по селища:
3.5.

ОБЩЕСТВЕНИ
36
Берковица
гр.Берковица
28
с.Балювица
с.Бистрилица
1
с.Бокиловци
с.Боровци
5
с.Бързия
1
с.Гаганица
с. Замфирово
с.Комарево
с.Костенци
с.Котеновци
с.Лесковец
с.Мездрея
с.Песочница
с.Пърличево
с.Рашовица
с.Слатина
с.Цветкова Бара
с.Черешовица
1
с.Ягодово
■ Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

ЧАСТНИ
7162
4661
40
64
77
291
630
168
538
51
56
81
39
98
21
43
2
138
15
47
102
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Площни характеристики и жилищна осигуреност
Жилищният фонд от общо 11241 жилища има 850 хил.м2 полезна и 651 хил. m2
жилищна площ. Това осигурява един добър статистически стандарт на
жилищно потребление - средно по 612 жилища на 1000 човека и над 35 m2 на
човек жилищна площ. В някои от селата тези стойности са много по-високи, но
това не е благодарение на реален висок жизнен стандарт, а поради
обезлюдяване и много необинавани жилища. Реалното жилищно потребление,
изчислено само на база «обитавани жилища», е много по-ниско:
3.6.

Ж
Берковица
гр.Берковица
с.Балювица
с.Бистрилица
с.Бокиловци
с.Боровци
с.Бързия
с.Гаганица
с. Замфирово
с.Комарево
с.Костенци
с.Котеновци
с.Лесковец
с.Мездрея
с.Песочница
с.Пърличево
с.Рашовица
с.Слатина
с.Цветкова Бара
с.Черешовица

жил./ЮОО
392
357
702
385
602
465
420
579
425
573
675
587
765
464
750
606
667
573
625
667

жил.пл./ч
23,7
21,9
38,9
23,7
26,3
24,7
28,9
34,6
24,1
18,0
29,7
42,8
57,4
24,7
34,3
50,1
71,0
24,3
33,5
48,4

обит./жил.
2,6
2,8
1,4
2,6
1,7
2,1
2,4
1,7
2,4
1,7
1,5
1,7
1,3
2,2
1,3
1,7
1,5
1,7
1,6
1,5

Основният извод от площните характеристики и статистическото потребление
на жилища е благоприятен - Берковица има достатъчно жилищен фонд и
площи, които могат да осигурят добри количествени характеристики на
жилищен стандарт. Но вглеждането в реалното потребление разкрива голяма
неравномерност и наличие на значителен брой пренаселени жилища.
Обитателите на около 550 жилища живеят по двама и повече от двама в стая,
което означава, че ползват поне два пъти по-малко жилищна площ от средностатистическото потребление. Близо 140 от тези жилища се обитават от по
трима и повече човека на стая. Тези обитатели формират групата на крайнонуждаещи се от социални жилища или помощ за подобряване на жилищните
си условия.
БЕРКОВИЦА
Собственици
Едно лице
Две лица
Три лица
Четири лица
Пет лица
Шест лица

Общо
7198
6267
1869
2002
1081
714
348
141

1 стая
436
348
161
98
38
26
18
5

2 стаи
1867
1593
533
495
298
181
53
25

3 стаи
2563
2267
696
748
391
248
108
43

4 стаи
1465
1294
335
422
225
161
87
33

5 стаи
470
415
77
145
67
58
41
17

6+
397
350
67
94
62
40
41
18
42

Седем лица
44
2
3
15
Осем лица
25
2
6
Девет лица
16
2
5
Десет и повече
27
.
1
7
лица
* Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ

11
7
3

5
3
1

8
7
5

10

1
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Община Берковица разпознава проблема, но не разполага с цялостна
информация за хората с остър жилищен проблем. Идентифицирана е и
нуждата от нови социални жилища, но в момента няма работещ механизъм за
създаването им. В новата оперативна програма «Развитие на селските райони»,
вероятно ще има финансируема мярка за тази цел. Възможността следва да
намери и подходящо устройствено решение в бъдещия ОУПО на Берковица.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обществено регулиран сектор: образование, здравеопразване,
култура, социални дейности, спорт, административно обслужване;
Законодателството в социалната сфера регламентира публично регулираните
подсистеми на общественото обслужване в перспектива като задължителни
(подсистемите образование, здравеопазване, социално подпомагане и частично
култура и спорт) и направлявани, но свободни по отношение на бъдещото им
развитие на пазарно развиващите се подсистеми.
4.
4.1.

Задачите на проекта за Общ устройствен план на общината по
отношение на развитието на регулирания сектор на публичните услуги могат
да се определят в няколко направления:
Анализ на спектъра на осигурените от общината и държавата публични видове
услуги за населението на общината и прогнозните изисквания за тяхното
развитие;
Адекватно на съществуващата и прогнозната социално-демографска ситуация
планиране на капацитета на публичните услуги, включително тяхното
териториално-пространствено
разположение в селищната мрежа, както и избора на осигуряване на достъп и
достигане до целевите групи на обслужваното население.
Анализ на наличната материална база за публичните услуги както по
пространствено/териториално разположение в селищната мрежа така и по
състоянието на наличния сграден фонд;
Разкриване и оценка на възможностите за използване на наличен, но
нефункциониращ общински/държавен сграден фонд;
Оценка на възможностите за достъп до публични услуги на всички групи на
населението, включително на рисковите групи;
Оценка на възможностите за публично-частно партньорство за допълване на
предоставяните на публични услуги;
4.1.1.

4.1.2. Данни за съществуващата мрежа от заведения за публични услуги на

територията на община Берковица
ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И УСЛУГИ
Здравното обслужване на населението в община Берковица се осигурява от от
болница в гр. Берковица и лични лекарски практики в селата. Статистическата
задоволеност с болнични легла е 67 % - 25 бр. на 10 хил. души и лекари.
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Задоволеността от 1447 жители на 1 един лекар е твърде ниска в сравнение със
средната за страната. Проблемът при болничната помощ е недостигът на
средства, незадоволителното състояние на сградния фонд и невъзможността да
се отделят целеви средства за ремонти.
Доболничното обслужване се осъществява от 15 лекарски практики - 9 в града и
6 в селата. Проблем е навременното осигуряване на здравна помощ в
отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до
здравни услуги е проблем и за голяма група лица без здравно осигуряване.
Общината не разполага с преки нормативни и финансови инструменти за
решаване на тези проблеми, но би трябвало да потърси свои решения.
Здравни заведения в Берковица
„Медицински център 1 Берковица” ЕООД - ул. „Александровска” № 65;
МБАЛ ЕООД - ул. „Александровска” № 65;
Детска ясла - ул. „Берковска река” № 17-19
източник: община Берковица
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Списък на социалните заведения
Социални заведения - 7
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост Гр.Берковица, ул.”Стефан
Стамболов” № 34;
Защитено жилище
Гр.Берковица, ул.”Стефан Стамболов” № 34;
Дом за стари хора с ОЛБ
Гр.Берковица, ул.”Стефан Стамболов” № 32;
Дом за възрастни с деменция
Общ. Берковица с. Бистрилица, ул. Живовска“ №7; Домашен социален
патронаж Гр.Берковица, ул.”Мусала” № 6А;
Дом за деца лишени от родителска грижа „Люба Тенева“ Гр.Берковица,
ул.”Ашиклар” № 7;
Център за настаняване от семеен тип - гр. Берковица Гр.Берковица,
ул.”Ашиклар” № 7.
Източник: община Берковица
ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
СПИСЪК НА УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
Образователни заведения:
6 основни училища, от които 4 в Берковица, 1 в Бързия и 1 в Замфирово;
2 гимназии - 1 професионална и 1 общообразователна с профилирани и
професионални паралелки;
1 Помощно училище;
1 Център за работа с деца;
6 целодневни детски градини, от които 3 в Берковица и по 1 в Замфирово,
Бързия и Боровци.
Източник: община Берковица
Експертната оценка за състоянието на сградния фонд на детските заведения е
"добро" за всички от тях. Положителен факт е теренният резерв за ново
строителство към повечето детски заведения. Социалната сегрегация
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неминуемо налага потребности от различни стандарти и в тази сфера на
услугите. Необходимо е общината да ревизира политиката си по този въпрос.
Предлагат се две алтернативи: Общината утвърждава "равен житейски старт и
социализация на децата", като същевременно повишава стандарта на услугите
в общинските детски заведения. Такава политика неминуемо изисква
повишени бюджетни разходи. Общината поддържа сегашния стандарт на
детските заведения, въвежда "социални филтри" (критерии за достъп) и
стимулира създаването на частни заведения. Териториалното разположение на
учебните заведения показва много силна концентрация в гр. Берковица и
затруднения за обхващане на учениците в училища в местните села. Средните
училища предлагат професионална подготовка в широк диапазон от
специалности, сред които има и такива насочени към туристическия бизнес.
Макар и покриващи икономическия профил на общината, не би могла да се
направи оценка за реализуемостта на тези специалности поради отсъствие на
данни. Осъзнат е проблемът с недостатъчно широко застъпеното обучение в
информационни и комуникационни технологии.
Източник: община Берковица
ЧИТАЛИЩА:
1.
Народно читалище “Иван Вазов 1872” - гр. Берковица
2.
Народно читалище “Иван Вазов 1911 ” - с. Бързия
3.
Народно читалище “Развитие 1927” - с. Боровци
4.
Народно читалище “Развитие 1928” - с. Замфирово
5.
Народно читалище “Съгласие 1898” - с. Гаганица
Източник: община Берковица
СПОРТНИ ИГРИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Градски спортен комплекс - футболно игрище, игрище за ръгби, ролбан.
Спортна зала - волейболна зала, тренировъчна зала за борба, тренировъчна
зала с уреди за фитнес, тел. 0953 88315.
Игрище за тенис на корт, тел. 0953 88315.
Център за работа с деца - зала за тенис на маса, зала за шахмат, тел. 0953 88036.
Ски-писта на Ком
Ски-писта на Ашиклар
Плувен басейн с кули за скачане.
Съществува остра необходимост от обновяване на спортните терени и
съоръжения към функциониращите селски училища
Източник: община Берковица СПОРТНИ КЛУБОВЕ:
Ръгби клуб “Балкански котки” - Местонахождение: Градски стадион,
Ски клуб “Ком” - Местонахождение: Градски стадион,
Спортен карате клуб “FUNA” - Адрес за контакти: ул. “Странджа” №8,
Спортен карате клуб “Берквитис” - Местонахождение: ул. “Тинтява” №18,
Спортна зала, Футболен клуб “Ком” - Местонахождение: Градски стадион,
Футболен клуб “Балканска слава” - Местонахождение: Градски стадион,
Спортен клуб по борба “Ком” - Местонахождение: ул. “Тинтява” №18, Спортна
зала,
Спортен клуб по културизъм “РЕГПАРК” - Местонахождение: ул. “Тинтява”
№18, Спортна зала,
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СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:
През месец февруари се провежда традиционното ски състезание за купата
“Берковски олимпиец” в чест на нашата съгражданка Павлина Филипова,
която през 1998 година се представи достойно на Олимпиадата в Нагано. В
състезанието се съревновават отбори от всички училища в Берковица в
дисциплините ски - бягане и ски алпийски дисциплини.
В чест на Националния празник 3-ти март на ски-пистата на Ком се провежда
факелно шествие. Скиори с горящи факли се спускат по пистата, описвайки
незабравими фугури. Честването се допълва от празнични слова, песни и
фойеверки.
С провеждането на велопоходи или състезания по колоездене Берковица
ежегодно се включва в отбелязването на Европейската седмица на мобилността
от 16 до 22 септември и Европейския ден без автомобили на 22 септември.
Целта на кампанията е да се повиши информираността на населението за
вредното въздействие на транспорта върху околната среда и да му се
предоставят възможности да използва екологосъобразни начини за транспорт.
В чест на Националния празник 3-ти март на ски-пистата на Ком се провежда
факелно шествие. Скиори с горящи факли се спускат по пистата, описвайки
незабравими фугури. Честването се допълва от празнични слова, песни и
фойеверки
Пазарен сектор: търговия, обществено хранене, услуги, финансово и
делово обслужване, телекомуникации;
Пазарни подсистеми
Пазарните подсистеми търговия и обществено хранене, битови услуги,
адмистративно- делово и финансово- кредитно обслужване, телекомуникации,
се развиват на принципа на търсенето и предлагането.
Системата “Търговия” разполага достатъчно обекти за хранителни стоки и за
нехранителни стоки. Не са налични конкретни данни за търговски вериги и
магазини в Берковица и селата.
Обектите на “Обществено хранене” са достатъчни в селата. Не са налични
конкретни данни за за заведенията да хранене и развлечение.
От битовите услуги най-много са обектите за бръснаро-фризьорски услуги.
Пощенските услуги и телекомуникации
На територията на община Берковица са изградени 14 Автоматични
телефонни централи. Обхванати в телекомуникационна мрежа са всички
селища в общината. На практика не съществуват населени места без телефонна
връзка.
Броят на телефонните постове и техническите параметри на телефонна мрежа
задоволяват почти изцяло изискванията на населението за достъп до
комуникации на този етап.
По-високите стандарти на услугите в областта на комуникациите (например,
подмяна на аналоговата телекомуникационна мрежа с цифрова) и качеството
на връзките остават нерешен проблем.
Успешно се развиват мобилните телекомуникационни мрежи. Мобилните
оператори осигуряват пълно покритие на територията населените места на
общината.
5.2.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Основните пътни артерии са в добро състояние, но общинската пътна мрежа се
нуждае от основен ремонт.
С голяма важност е и второкласен път 11-81 Лом-Монтана-Берковица-София
през прохода Петрохан, който свързва ПристанищеЛом с международния път
Е-79. Изграждането на тунел под прохода “Петрохан” с дължина около 9 км,
който ще осигурява най-кратка връзка с южната част на страната би подобрило
още повече транспортното обслужване на областта и допринесло за
икономическото оживяване на целия район.
6.
6.1.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ж.п. клон Бойчиновци-Монтана-Берковица - осигурява ж.п. транспорт до
областния център Монтана и до другите части на страната посредством
връзката си ж.п. линия Мездра-Брусарци-Видин
6.2.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
На територията на община Берковица функционира общинско
дружество. Град Берковица се водоснабдява от язовир “Среченска бара”
6.3.

ВиК

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА МРЕЖА
Електроснабдяването на общината се осъществява от националната
електроенергийна система, посредством 1 трансформаторна подстанция 110/20
кУ, разположени в гр. Берковица. ВЕЦ “Бързия”, “Клисура” и “Петрохан” с
мощност 110 КВ се включват в подстанция Берковица.
6.4.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На територията на община Берковица има добре развита телекомуникационна
инфраструктура и достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа.
В процес на изграждане са регионални оптични рингове с цифрови преносни и
комутационни системи. Изградена е цифрова телефонна централи в град
Берковица на «БТК» ЕАД.
6.5.

ГАЗИФИКАЦИЯ
На територията на общината няма изградена газопреностна мрежа. Новият
Общ устройствен план може да предложи развитие на газопреностната мрежа
и да очертае нейните трасета.
6.6.

ТУРИЗЪМ
Туристическо развитие
Стопански измерения на туризма: Берковица е сред общините с традиции в
туризма. Но този икономически подотрасъл все още няма осезателен дял в
структурата на местната икономика. Предходни анализи по повод планови
документи на общината изтъкват наличието на неоползотворен туристически
потенциал - най-вече в сферата на еко-, балнеотуризма, културния и
конферентния туризъм. Преди да бъде представен
актуализираният му вариант, следва да се оцени настоящото развитие на
туризма в стопанските му измерения.
7.
7.1.
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В областен план, община Берковица твърдо отстоява трета позиция (по
реализирани нощувки) след балнеоложкия център Вършец и областния център
Монтана:

При капацитет от над 160000 нощувки годишно, община Берковица реализира
около 11000, което е едва 6,6% пълняемост на базата за настаняване. За
сравнение, община Вършец има 26,4% пълняемост, т.е. над 4 пъти по-висока от
тази в община Берковица. Положителен и обнадеждаващ е фактът, че през
последните 2-3 години, броят на реализираните нощувки в общината се
увеличава. Макар и с типичните за сектора колебания през годините,
Берковица демонстрира решимост да оползотвори ресурсите си за културен
туризъм и други алтернативни форми в диапазона от балнеотуризъм до
екотуризъм, културен и конферентен туризъм.
Реализираните нощувки през визирания период се колебаят в диапазона 10-12
хиляди. Делът на приходите от нощувки (регистрираните) в общинската
икономика е твърде скромен - около 160 хил.лв. Средната цена на услугата
„нощувка” в община Берковица е най-ниска в областта - около 15 лв., при
много по-скъпа в община Монтана - 51 лв.
Това са фактите. Развит е туризъм със скромни за общината измерения.
Донякъде се оползотворяват общинските ресурси за културен и екологичен
туризъм. Голяма част от реализираните нощувки не са статистически
регистрирани и този факт не позволява точни количествени характеристики.
За община Берковица е валидно и анкетираното мнение на общинските
администрации по повод новия регионален план за района. Обобщена е
следната проблемна картина в сферата на туризма:
Недобре развит туристически продукт,
Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма,
Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги,
Лоша транспортна достъпност към местата за туризъм,
Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и
културно наследство.
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Донякъде безпроблемни са само средствата за подслон. Община Берковица
разполага с 9 хотела и множество квартири. Те предоставят адекватна база за
настаняване - както в количествено, така и в качествено отношение. Големите
дефицити са в туристическите продукти и тяхното маркетиране. Обобщената
диагноза на туристическия сектор в общината е: „неоползотворени докрай
туристически ресурси, евтин туризъм”.
Туристически ресурси и потенциали
Община Берковица е с изграден имидж на чиста природа с възможности за
развитие на туризма. Атрактивното природно и културно наследство
превръща Берковица в един от привлекателните центрове за отдих, почивка и
спорт. Развитието на устойчив туризъм е неизменна цел в основните планови
документи на общината.
Природният комплекс от умерен планински климат, лечебно-укрепителни
условия, разнообразен релеф с атрактивни природни комплекси, добър воден
потенциал и планински релеф, е бил, е и ще бъде благоприятен фактор за
цялостното развитие на общината (не само туристическо). Друг стратегически
ресурс са термоминералните извори в Берковица. Горският фонд на
територията на общината се нарежда сред първостепенните ресурси със
стратегическо значение, поради високия си рекреационен, екологичен и
естетически потенциал (все още недостатъчно използван).
Особено място заемат природните забележителности на Западна Стара
планина и връх Ком. Общината има предпоставки за развитие на планински,
еко, културен, ловен и селски туризъм. Този ресурс все още е практически
малко използуван и комбинацията с минерални извори и благоприятен климат
създават предпоставки за интензивно развитие на туризма в общината.
Берковица е с богати културни напластявания от времето на траките,
римляните, Средновековието. Разкопките показват значително развитие през
времето на Първата и Втората български държави. Съществуват значителни
паметници от времето на Възрождението. Всички паметници са с местно
значение, но представляват интерес за посетителите на община Берковица.
Културно-историческото
наследство
е
"инфраструктурата
на
приемствеността". Ресурсите на държавата и общината са несъизмеримо помалки от потребностите на многократно декларираното желание за "опазване и
съхранение". Желанието за допир на съвременниците до тези пренесени във
времето ценности за идни поколения, би могло да се осъществи само ако те
бъдат подходящо експонирани.
Актуалната общинска програма за развитие на туризма съдържа балансиран
пакет от цели, приоритети и конкретни мерки:
7.2.
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ
2013 г.
ЦЕЛ I: ТУРИЗМЪТ КАТО ПРИОРИТЕТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРИОРИТЕТ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА
Развитие на Зона Ком като спортно-туристически център,
Развитие на балнеологията в Община Берковица,
ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНИЧЕСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец”
Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на
дървени пластики в парк „Здравец”
Подобряване на туристическа инфраструктура, водеща към атракции
Възобновяване на международен пленер по дървопластика
Поддръжка на екопътеките
Изработка на рекламни информационни табла
Поддръжка на метеостанцията и уеб-камерата към писта Ком
ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОСТИ С ТУРИСТИЧЕСКИ
ПОТЕНЦИАЛ
Естетизация на местност Калето
Развитие на Калето и превръщането му в туристическа атракция
Естетизация на местности с туристически потенциал - Ашиклар, Хайдушки
водопади, Синия вир Периодично почистване на Зона Ком
Естетизация на градинки и паркове на територията на гр. Берковица Поетапно
залесяване на общински градски части и съставни села
ПРИОРИТЕТ 4: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА СТИМУЛИРАНЕ
РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Организиране на срещи с туристическия бизнес
ЦЕЛ 2: СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
И ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА ФЕСТИВАЛЕН И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Обвързване дейностите от културния календар на Община Берковица с
туристическите изяви и продукти Подпомагане дейността на „Музеен
Комплекс - Берковица”
Подпомагане дейността на Туристически информационен център
ПРИОРИТЕТ 2: РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на
дестинация - община Вършец, Постоянно обновяване на раздела за туризъм в
сайта на ОбА Участия в туристически борси и изложения Изработване на
рекламни материали
Преиздаване на туристическа карта с маршрути - Берковският Балкан
Преиздаване на административна карта - пътеки и възможности
Публикации в туристически издания - списания, каталози, пътеводители, преса
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Съвместна рекламна кампания с Берковската духова музика
Изработка на рекламни сувенири
Изработка на рекламни плакети
Пренасяйки предишна оценка и планирани действия от общинския план,
може да се пре- потвърди и едно от стратегическите направления за развитие
на общината и в новия планов период - „развитие на устойчив туризъм”.
Макар и скромен, туристическият потенциал на община Берковица е съхранен
и следва да се пренесе в новата й стратегия и устройствен план като съществен
ресурс за развитие. Развитие във всички изброени проблемни насоки. Развитие,
насочено към всички възможни форми на туризъм - културен, балнеоложки,
конферентен, спортен, селски, ловен, риболовен. Набелязаното и многократно
мотивирано развитие ще стане възможно само след преодоляване на «местния
егоизъм» (всяка община се стреми да развие собствен продукт). Необходима е
единна областна, дори регионална туристическа стратегия и координирана
програма с приоритизирани намеси.
ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
Град Берковица попада в екологично чист район, без замърсители от химичен
или биологичен характер. Санитарно-хигиенната обстановка е нормална.
Екологичната диагноза показва, че с малки изключения, общото състояние на
околната среда в общината не предполага ограничителни условия в развитието
на всички сектори. Проблемните аспекти са идентифицирани и сравнително
лесно отстраними.
Битовото отопление, за което се използват изключително въглища и дърва,
причиняват осезателно замърсяване на въздуха, особено при температурни
инверсии и безветрие. Чувствително се превишават пределните норми на серен
диоксид и прахови частици. Решението на проблема е възможно чрез
газификация, но ниските и несигурни доходи отлагат подобни инвестиции в
неопределено време. Друг източник на прахово замърсяване са мръсните и в
лошо състояние улични мрежи на населените места.
Град Берковица още няма градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ).
В селата на общината няма канализационни мрежи. Всички канални води се
изпускат в реките и притоците им.
Съществуват значителни замърсявания от твърди отпадъци извън сметищата, в
околностите на селата и по протежение на пътната и уличната мрежа. Те са
предимно "визуални" замърсители и "огледала" на лоша битова култура и
ниска управляемост. Особено внимание следва да се отдели на опазване на
околната среда при развитието на туризма. Следва паркингите да се
проектират на значителни разстояния от обектите за посещение, да се създаде
система за събиране на отпадъците и за стимулиране на туристите да не
замърсяват околната среда. Съществен е въпросът за изсичане на горския фонд
при развитие на планински зимен туризъм в район на връх Ком.
Риск от наводнения: Оценен по Европейската Директива за наводненията и
Закона за водите, рискът от наводнения е значителен по части от поречието на
р.Огоста, но повечето са извън територията на община Берковица.
8.
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Източник: ИАОС, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ
Биоразнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ): Община Берковица
е сред българските първенци по биоразнообразие. По-голямата част от
територията на общината попада в защитените зони по НАТУРА - 2000. Те са
«инкубаторите» за природата в пространството на общината. В тях попадат
части от защитени територии по Директивата за птиците, както и защитени
зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Долната карта показва елементите на Националната екологична мрежа в
общината, областта, района и страната.

НЕМ - Значимост и връзка с природните защитени територии в съседните
страни
В UNESCO_BIO з Pan_parka
® EU_Dip!oma_protecfed_arc3
а Природни забележитвлности(па1ига1_топитеп«#_ро1п1а)
Юнеско (Uncsco)
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ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ .
Общината разполага с регулационни планове на повечето населени места,
застроителен и регулационен план на Централната градска част - на хартиен
носител, амортизиран, отделни устройствени планове на части от населените
места.
Значима разработка в границите на общината е Общия устройствен план на
Спортно- туристически комплекс „Берковски Балкан”, изработен през 2006 год.
и изменен през 2008 год. Той обхваща значителна част от планинската
територия на общината.
9.
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10.

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

Начин на Трайно Ползване
OБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ - НИВИ

площ ха

дял %

■ зеленчукови градини, оранжерии

7314,34
97,78

15,774
0,211

■ доставени ниви
■ трайни насаждения
■ лозя
■ изоставени трайни насаждения
■ гори в земеделски земи
■ ливади, пасища, мери
■ стопански двор, производствена база

293,69
406,74
488,97
64,51
89,02
11389,8
72,2

0,633
0,877
1,054
0,139
0,192
24,563
0,156

■ животновъдни ферми
■ полски път
■ други селскостопански земи
■ поляни, голини, храсти
■ залесени горски територии
■иглолистни гори
■ други горски територии
■ територии на горското стопанство
населени места
■ обществен център
■ производствени и складови терени
■ озеленени и спортни терени
■ гробище
■ паркинг
■ реки, водни течения
■ блата, мочурища
■ язовири, рибарници, канали, басейни
■ извори, минерални води
■ територии с полезни изкопаеми
■ републиканска пътнамрежа
■ общинска пътна мрежа
■ терени на ж.п, транспорта
■ техническа инфраструктура
■ резервати
■ природни забележителности
■ терени за отдих и курорт
■ недвижими културни ценности
■ скали, пясъци, насипи
■ дерета, оврази
■ сметища, утаители
ОБЩО

29,64
689,98
369,65
390,43
270728,5
416,12
273,14
13,73
1496,71
3,01
16,87
9,93
11,01
0,04
168,14
0,3
934,5
0,31
13,02
85,75
129,81
30,18
8,75
159,93
1,04
17,44
3,68
48,25
98,29
4,96
46370,1

0,064
1,488
0,797
0,842
44,702
0,897
0,589
0,03
3,228
0,006
0,036
0,021
0,024
0
0,363
0,001
2,015
0,001
0,028
0,185
0,28
0,065
0,019
0,345
0,002
0,038
0,008
0,104
0,212
0,011
100
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Баланс по вид територия
ВИД ТЕРИТОРИЯ
За нуждите на селското стопанство
За нуждите на горското стопанство
Населени места
Водни течения и водни площи
Добив на полезни изкопаеми
За нуждите на транспорта
ОБЩО
Баланс по вид собственост
ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ
Държавна публична
Държавна частна
Общинска публична
Общинска частна
Частна
Обществени организации
Религиозни организации
Съсобственост
Стопанисвани от общината

ПЛОЩ ХА ДЯЛ %
21755.04
46.91609
21786.69
46.98434
1529.009
3.297403
1051.426
2.267466
2.695446
0.005813
245.2479
0.528892
46370.1
100

площ ха
1630.36623
17821.33121
858.7034598
707.9254204
15141.89643
1242.61529
56.97180136
1674.601859
7235.688296
46370.1

дял %
3.515986
38.43281
1.851847
1.526685
32.65444
2.679777
0.122863
3.611383
15.60421
100

11. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
11.1. МЕТОДИКА
При изработването на ОУПО на Берковица като планов и подробен документ
за устройството на територията на общината, трябва да стане с адекватна и
съвременна методика на изработване, която да гарантира неговото качество,
пълнота и стабилни изходни постановки за бъдещото по-подробно планиране.
В работата по ОУПО следва да бъде използван широк набор от методи, способи
и инструменти, които да гарантират плътното интелектуално „покриване” на
продукта и неговото качество. Използването на определени методики и
подходи ще зависи от конкретността на плана, но като цяло методическата
„мрежа” на Заданието предлага следните методически подходи:
- Системно-структурен подход.. Разглежданият обект - Община Берковица да
се третира в системната си цялост и взаимовръзки както със системите от повисок порядък - „метасистеми” - регион, държава, транспортни коридори...,
така и с градивните системи на града от по-нисък порядък - „подсистеми” транспортна, жилищна и т.н.,
Сравнително-исторически метод.. От позиците на идеята за
непрекъснатост на траекторията на развитие на града да се анализират
неговите исторически състояния, културни паметници, минали събития. Така
ще се проследят тенденциите в неговото развитие и ще се предложат адекватни
насоки за бъдещо развитие.
Единство между форма и съдържание. Процесите, които се развиват в
града ще се изследват в единство с формата и пространствено-структурната им
изява в пространстовото на града.
SWOT анализ. Да се изследват силните и слабите страни на града и
общината, както и да се определят рисковете и предизвикателствата към
неговото развитие.
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Широко използване на чуждия опит.
Сравнителен анализ. Съпоставка на критериите, на теоритичнопрактическите подходи при подобни реализации.
Съответствие на нормативите, стандартите и показателите на бъдещия
План с аналогичните европейски.
Социологическо проучване. В рамките на работата по Плана да бъде
направено ограничено анкетно проучване, както и интервюта с граждани, за да
бъдат определени специфичните настроения и опорни точки във вижданията
на гражданите за бъдещото развитие на Община Берковица.
-

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ПО-ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА ОУПО
В изработваният ОУПО трябва да бъде обърнато особено внимание, както на
общите, така и на специфичните проблеми на града и селата в Община
Берковица, като изброяването им има предварителен характер. Това са
проблеми, които трябва да намерят своето принципно, но и конкретно,
актуално, но и далекоперспективно решение.
11.2.

11.2.1. Регионални връзки

Община Берковица да се възползва от проекта за подобряване на
автомобилната връзка през прохода Петрохан, при което през територията на
общината ще преминава една от активните комуникационни оси “север-юг”,
което ще подобри в още по-голяма степен транспортните и социалноикономическите връзки на района. С пълното реализиране на първокласния
път, общината може чувствително да подобри достъпността и
привлекателността си за инвестиции, ако успее да защити оптимални пътни
връзки и осигури удачни инвестиционни полета.
11.2.2. Локални връзки

Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на
единната техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.
Поради недостиг на общински терени в регулационните граници на селищата,
някои обекти на комуналното стопанство могат да се изнесат или да се
локализират нови в други части на общината.
ОУПО трябва да определи най-общо номенклатурата на тези обекти които ще
бъдат локализирани извън регулацията на селищата и тяхното приблизително
местоположение, а така също и развитие на транспортно-комуникационната
система, която ще осигури регионалните и локални връзки.
11.2.3. Ефективно използване на европейските фондове.

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от
Европейските фондове за развитието на Общината. Концепцията на новия
устройствен план на Общината ще се базира на варианти на социалноикономическо развитие, които отчитат предизвикателствата на членството на
България в ЕС и възможността за ползване на средства по различните
оперативни програми, включително Националната оперативна програма за
регионално развитие. Възможностите за ползване на
Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи
отношение към развитието на селищата, ще бъдат важен елемент на
градоустройствената концепция.
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11.2.4. Определяне

на

вторични

(опорни)

центрове

за

развитие

на

селищната мрежа
Общината има нужда от създаване на допълващи “вторични опорни
центрове”. Селата, които ще поемат тази функция трябва да бъдат внимателно
проучени и обосновани, тъй като тяхното наличие ще стабилизира селищната
мрежа.
11.2.5. Разкриване на потенциалите за курортно-туристически, спортен,

културно-познавателен, селски и развлекателен туризъм.
Община Берковица има значителни потенциали за ефективно развитие на
многоспектърен и целогодишен туризъм и временно обитаване. Изключитерно
благоприятната природна среда, съчетаваще планински с равнинен ландшафт,
характерния климат, значимото културно наследство, резултат на интересна
история, наличието на минерални води, характерният културен живот,
представящ се в значими културни събития правят Берковица и нейните
околности едно място, което да стане популярно и привлекателно в рамките на
европейското пространство. Тази страна на бъдещия ОУПО трябва да бъде
задълбочено проучена и да бъдат създадени териториални и устройствени
предпоставки за нейното включване в икономически активните дейности на
Общината.
11.2.6. Демографски проблеми и прогнози

За правилното поставяне и решаване на градоустройствените задачи от
съществено значение е точното определяне на перспективното движение на
населението в селищата на общината. Основните проблеми пред
демографското развитие на селищата са:
•
Влошаващата се възрастова структура;
•
Намаляване на естествения прираст;
•
Намаляване на населението на повечето села - и като последствие от
засилена миграция;
•
Неясно поведение на механичното движение на населението сега и в
перспектива.
Всички тези проблеми имат отношение към пространственото развитие и
затова е
особено наложително в рамките на проучванията на Общия устройствен план
да се прецизират демографските прогнози, както и да се набере допълнителна
специализирана информация.
Демографската прогноза да бъде разработена в 3 варианта (песимистичен,
реалистичен и оптимистичен). Следвайки постулата “планирай за найголемите прогнозируеми потребности, независимо от надеждността им”, ще
препоръчаме планирането и параметрирането на функционалните системи на
селищата да стане на база на максималния вариант на демографската прогноза.
Все пак, необходимо е демографските проучвания да се доразвият и
прецизират в следната посока:
•
Определяне на очакваните демографски промени в селата по етапи, до
края на перспективния период (2030);
•
Подробни прогнозни демографски разчети за всяко населено място;
•
Проверка на хипотезата за бъдещо демографско развитие, базирано не
само на потенциала на местното население, но и на външен приток,
предизвикан от нови инвестиции и икономически дейности.
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Значим проблем е и този на заетостта. В тази посока, детайлизирането на
проучванията трябва да обхване перспективата за трудовата заетост по сектори
и очакван брой работни места. Разчетите трябва да се съобразят с прогнозно
редуцирано ниво на безработица в рамките на 15-20 %.
За параметрирането на система “обитаване” е препоръчително да се работи със
средна големина на едно домакинство 2,6 души.
11.2.7. Жилищна система

Следвайки констатациите и изводите от анализа на жилищната система на
Общината, ще препоръчаме в новия ОУПО, наред с традиционните, с особено
внимание да се проучат и решат следните задачи:
•
Да се направи мотивирана прогноза за платежоспособното търсене на
нови жилища (развитие на пазара);
•
Да се направи прецизна оценка за потребностите от социални жилища;
•
Да се изследва и установи “разумния” капацитет на съществуващите
жилищни територии, т.е. да се установи резервът им за ново строителство както чрез реконструкция на амортизиран фонд, така и чрез уплътняване и
застрояване на компактни незастроени терени;
•
Да се обоснове нуждата от включване на нови територии в границите на
населените места за нуждите на обитаването;
Предварителните проучвания и разчети показват следните настоящи и
прогнозирани жилищни потребности на населените места:
•
Теоретична потребност за пълно покритие на приетия стандарт за
жилищно потребление на база стандартни обитавани жилища;
•
Потребност от социални жилища за една част от ромското население;
За последната категория трябва да се осигурят общински терени и да се
използват възможностите за финансиране от национални и международни
програми.
Подобряването на жилищния стандарт (за част от населението) ще се търси
основно по пътя на интензификацията на съществуващата жилищна
територия и свободната инвестиционна инициатива.
11.2.8. Икономика

По отношение на развитието на стопанските отрасли в Община Берковица,
Общият устройствен план трябва да даде отговори и решения за :
Промишленост:
•
да ревизира пространствената структура на промишлеността по
населени места, отчитайки новите икономически реалности и прецени
териториалните нужди на съществуващите производствени структури
(отчитайки собствеността);
•
съобразно новите приоритети в развитието на промишлеността да
отчете нуждите от преструктуриране на съществуващите дейности;
•
да даде функции на неусвоените производствени терени, при отчитане
на частната инициатива и алтернативата за привличане на чужди инвестиции;
•
евентуално нови терени за производства на преработващаща
промишленост.
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Транспорт
По отношение на транспорта като стопански отрасъл, Общият устройствен
план ще трябва да прецени използваемостта на терените с тази функция.
Транспортът, като система на общественото обслужване, ще трябва да
подсигури перспективните нужди от междуселищни връзки.
Туризъм
•
Да се определят терени за изграждане на спортни и развлекателни
центрове за различни групи посетители;
•
Да се определят терени за туристически обекти (хотели или вилни
селища)
11.2.9. Обществено обслужване

Новото законодателство и започналата реформа в социалната сфера доведоха
до нови моменти в развитието на подсистемите на общественото обслужване.
От изцяло нормативно подчинени, тяхното развитие в перспектива ще следва
един модел на задължителност само по отношение на подсистеми:
образование, здравеопазване и частично култура и спорт. Другите подсистеми
ще бъдат направлявани, но свободни по отношение на бъдещото им развитие.
По-конкретните и съществени изисквания които подсистемите на
общественото обслужване предявяват пред ОУПО, са:
•
Търговия и обществено хранене - Подсистемата ще следва изцяло
пазарния модел, но ще трябва да се съобразява с определената с ОУПО
йерархична структура и центрова система. В тези места задължително ще се
насочват обекти на подсистемата, а инициативата и търсенето ще родят
самостоятелните точкови обекти;
•
Битови услуги - Подсистемата в бъдеще ще се подчини единствено на
фирмената активност. С ОУПО ще се посочат пунктовете, където ще трябва да
се появят новите обекти на тази подсистема;
•
Образование - Изхождайки от състоянието на подсистемата и
прогнозните демографски разчети системата не се нуждае от нови обекти.
•
Здравеопазване - Посоката на развитие на подсистемата ще е в
качествения аспект на задоволяване със здравни услуги.
•
Култура - За селата не са необходими нови обекти от тази подсистема.
Нуждата е от бюджетна осигуреност на част от дейностите на културните
институти, за да може да се съхрани и доразвие постигнатото.
•
Пощи и Съобщения - състоянието на пощенските услуги поставя
въпроси пред бъдещото развитие на подсистемата..
•
Административно-делово обслужване - Трябва да се изследва дали
подсистемата разполага с достатъчно сградни фондове и дали е необходимо
отреждане на нови терени за нейното развитие.
2.10. Транспортно-комуникационна система
В проекта на ОУПО трябва да се определят насоките и етапността на
реконструкция на пътната мрежа, отнашението и към бъдещото активизиране
на трафика и евентуално необходимостта от планиране на нови пътища.
1.
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Инженерни мрежи
Водоснабдяване и канализация
За доразвитие на водопроводната мрежа е необходимо да се изследва
необходимостта от реконстукция или цялостна подмяна на вътрешната
водопроводна мрежа в населените места, включително водопроводните
отклонения и външните водопроводи. Подмяната да се предвиди поетапно,
съобразена с финансовите възможности на общината и приемливост на цената
на В и К услугите.
За доразвитие на канализационната система е необходимо осигуряване на
всички обществени сгради с канализация, реконструкция на съществуващата
система, както и евентуално изграждане на ЛПСОВ в някои селища;
11.2.11.

Газификация
Битовата газификация е алтернатива на топлоснабдяването, както на
жилищните сгради така и на обществено-административните сгради. Това
трябва да определи новият ОУПО.
Електроснабдяване
Подобряване на техническото състояние на разпределителната мрежа с цел
намаляване на загубите от разпределение и трансформация на ел. енергия,
идентифициране на неефективните схеми на електрозахранване и
разработване и внедряване на нови, подобрени схеми на електрозахранване
Екология
В екологичен аспект ОУПО трябва да реши следните задачи:
•
Да се определят “горещите точки” на територията на селищата - ако има
такива;.
•
Да предвиди рекултивация на нарушените терени от добивната
промишленост, където има такава;
•
Да се разработи система от екологически ограничители на стопанската
дейност в общината;.
•
Да се определят екологично ориентирани направления за
усъвършенстване на функционално-планировъчната структура на селищата;.
•
Да се предложи програма от мероприятия за ефикасна охрана на
естествените природни среди и приоритетни мероприятия, които трябва да
бъдат незабавно реализирани.
•
Да се определи прогнозното състояние на окръжаващата среда след
реализацията на програмата от природозащитни мероприятия.
11.2.12.

•
11.2.13.

Зелена система в населените места и горски територии
ОУПО трябва да определи как да се съхрани зеленото богатство на планинската
част на териториата и как да се доразвие зелената система в селищата с оглед
подобряване на екологическите условия. Възможно действие конкретно да
селищата е превръщане на всички налични гори в околоселищната зона в
рекреационни и защитни гори.
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11.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА
11.3.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПЛАНА

Общия устройствен план обхваща цялата територия на общината,
която е 46370.1 ха. Обект на работа са урбанизираните и неурбанизирани
терени в тази
територия.

По-детайлно внимание трябва да бъде отделено на централното населено
място - гр. Берковица.
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11.3.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОУПО ПО СИСТЕМИ

Природо-географски условия и ресурси
Изводи
 Като се отчитат максимално и оползотворяват ефективно специфичните
природо – географски характеристики, могат да се очертаят
териториални предпоставки за устойчиво, балансирано и комплексно
развитие на общината.
 Разположените в близост планини и водни площи са значим природен
ресурс за развитие на туризъм (планински, опознавателен и др.),
атракции (развлекателни зони, фолклорни и планинарски фестивали),
рекреация (седмичен и ежедневен отдих).
 Животинският свят няма съществено стопанско значение. Някои видове
бозайници могат да бъдат обект на ловен туризъм.
 Срещаните редки животински и растителни видове могат да
представляват туристически и изследователски интерес и трябва да
бъдат предвидени мерки за тяхното опазване, като същото се отнася и за
защитените растителни видове.
СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА – СЪСТОЯНИЕ И
УСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изводи
 Община Берковица и населените места в нея са с много ниска категория,
което сочи за ниска значимост и потенциал на общинско и селищно
ниво, както и за слабо развитие на селищните функции;
 Селищната мрежа е устойчиво формирана, като няма налични белези за
промяна в това отношение.
 Има тенденции за силно обезлюдяване на голяма част от селата в
общината.
 Необходимо е изработването на допълнителни кадастрални и
регулационни планове, както и преразглеждането на действащите към
момента такива.
 Нужно е прокарването на допълнителни елементи от техническата
инфраструктура, както и реконструкция на съществуващите такива.
Изисквания към ОУПО
 Съобразяване с потенциалите на отделните населени места.
 Очертаване на възможностите за промяна на функционалната
характеристика на някои от селата в общината.
 Цялостно устройствено зониране, съвместно с определяне на вида
устройствена зона, както и извеждане на нежилищните такива.
 Залагане на статут и параметри за изграждането и оформянето на
обектите във всяка една зона.
 Изследване на необходимостта от формиране на вторични опорни
центрове.
 Определяне на терени за реализирането на налични и перспективни
инвестиционни намерения.

62

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Изисквания към ОУПО
o
На етап Диагноза от предварителната фаза на проекта да бъде направен
цялостен анализ на историческото развитие на територията и актуалното
състояние на всички недвижими културни ценности (тъй като към
момента не е налична изчерпателна информация за физическото
състояние на всяка една от тях) включително градоустройствената и
природната им среда, както и връзката им с останалите функционални
системи в общината.
o
В предварителния проект на ОУПО да бъдат изведени проблемите на
недвижимото културно наследство.
o
Да се анализира предходното устройствено и инвестиционно проектиране
и реализации с оглед нуждата да се диагностицират произтеклите от тези
намеси (или липса на такива) проблеми, касаещи недвижимото културно
наследство.
o
Да се локализират местата и зоните на въздействия на природни и
антропогенни фактори, които представляват риск за опазването на
недвижимите културни ценности и на експозиционната им среда.
o
В предварителната фаза на ОУПО да се изработят специфични правила и
нормативи за устройството на защитените територии за недвижимо
културно наследство, както и да се определят специфични устройствени
режими.
o
Да се проучи необходимостта от създаване на устройствени предпоставки
за опазване на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т.6 от
Закона за културното наследство.
o
Да се проучи необходимостта от разработване на План за опазване и
управление на недвижимите културни ценности (ПОУ) на основание чл.
78 и чл. 81 от ЗКН за определени обекти.
o
Да бъдат дефинирани критерии относно последващи изменения на
ОУПО във връзка с бъдещи инвестиционни намерения с цел опазването,
защитата, експонирането и социализацията на обектите на недвижимото
културно наследство.
o
Към предварителната фаза на ОУПО да се изготви схема, в която да бъдат
отразени защитените територии за опазване на недвижимото културно
наследство (териториите с особена териториалноустройствена защита и
тези с превантивна териториалноустройствена защита) по смисъла на чл.
79, ал. 5 и ал. 6 от ЗКН, които включват всички недвижими културни
ценности според списъците на НИНКН, както и обектите, посочени в
списъците от Регионалния исторически музей, НАИМ-БАН и
Министерство на отбраната. Освен обектите на недвижимото културно
наследство схемата следва да илюстрира и техните охранителни зони,
определени по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. Те трябва да бъдат отбелязани
на схемата съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
o
Територии с особена териториалноустройствена защита по смисъла на чл.
10, ал. 2 от Закона за устройство на територията са онези територии,
определени по реда на Закона за културното наследство като територии
със специален устройствен режим. В плана да се отразят всички защитени
територии за културно наследство, за които има определени режими с
актовете на деклариране и/или обявяване. Намесите в територията следва
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да бъдат съобразени с предписанията за устройство на територията.
При липса на установен режим, границите и териториалният обхват на
териториите с особена териториалноустройствена защита (включително и
за археологически обекти, притежаващи статут по смисъла на чл. 146, ал. 3
от ЗКН) следва да бъдат изведени съгласно чл. 79, ал. 4 и ал. 6 от Закона
за културното наследство и да бъдат отразени коректно като защитени
територии, за да може да се обособи територия за КН. Допустимостта на
намесите в територията трябва да бъде определена с ОУПО, като се
поставят изисквания и ограничения за устройствени, строителни и други
намеси с оглед съхраняването и социализацията на недвижимите
културни ценности.
Информация за възпоменателните знаци, издигнати по повод участието
на България във войните и декларирани като исторически паметници с
писмо на НИПК с изх. №4349/412 от 1992 година, следва да бъде изискана
от Министерство на отбраната и обектите да бъдат отразени в графичната
част на ОУПО, а за територията следва да бъде определен режим за
устройство, осигуряващ съхраняване и социализация на недвижимите
културни ценности.
Във връзка с осъществения анализ на културното наследство на
територията на Община Берковица проектът следва да предложи
територии с превантивна териториалноустройствена защита. Като
територия с превантивна териториалноустройствена защита следва да
бъдат изведени и зоните с предполагаеми археологически структури.

ДЕМОГРАФСКИ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ
Изводи
 Брой и динамика на населението:
-процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, се очертава
като проблем и за община Берковица;
-относително неравномерното разпределение на населението върху
територията на общината създава проблем за пълното усвояване на нейния
потенциал;
 Възрастово-полова структура на населението:
-възрастово-половата структура на населението в община Берковица е по-лоша
от тази на национално ниво, въпреки че тенденцията в отделните възрастови
групи следва общата за страната;
-независимо от високите си стойности за общината и града, коефициентът на
възрастово заместване показва тенденция за намаляване на броя на
населението в „зависимите“ възрасти, което се дължи главно на намаляване на
броя на населението в над трудоспособна възраст;
-наблюдава се понижение на коефицента на демографско заместване в
размери, които създават много сериозни проблеми по осигуряването на
необходимата работна сила за развитието на икономическия потенциал на
общината и общинския център.
 Образователна структура на населението:
-преобладаващата част от населението на общината е с нисък образователен
ценз, което е предпоставка за трудности при намирането на работа и създава
пречки за развитие на високотехнологични производства;
 Икономическа активност на населението:
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-коефициенти на заетост и безработица съответно по-нисък и по-висок от
същите за страната. Увеличението на коефициента на заетост е за сметка на
намаление на броя на населението. Независимо от това коефициентът на
безработица бележи спад за периода между последните две преброявания,
както в общината, така и в общинския център.
ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОСТИ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Изводи
 Добри природни дадености и ресурси за развитие на селски, културен и
ловен туризъм.
 Негативни последсвия върху заетоста и икономиката на региона, в
следствие от закриването и ограниаването на работните процеси на редица
предприятия на територията на общината.
 Изследванията показват, че индустриалният сектор е слабо развит.
 Земите в общината за подходящи за отглеждане на култури с къс
вегетационен период.
Изисквания към ОУПО
 Необходимо е да се определят допълнителни териториални
локализации за развитие на туризма и туристическата
инфраструктура в общината.
 Важно е обособяването на зони с нежилищни функции, в рамките
на които да могат да се развиват различни безвредни
производствени дейности.
 Нужно е очертаването на територии за развитие на селското
стопанство.
 Необходимо е да се изведат териториите, в които има
възможности
за развитие на разнообразни икономически
дейности, с цел повишаване на конкурентноспособността на
местната икономика и осигуряване на допълнителни работни
места и форми на заетост за местното население.
ОБИТАВАНЕ И ЖИЛИЩЕН ФОНД
Изводи
 Количествени параметри на жилищния фонд:
- териториалното разпределение на жилищния фонд не съответства на
разпределението на населението по населени места;
- обезлюдяването на общината кореспондира с намаление и на средния брой
обитатели на едно жилище;
- излишък на жилищен фонд.
 Благоустроеност:
- добра степен на благоустроеност на жилищата.
 Година на построяване:
- сградният фонд е остарял. В бъдеще това може да донесе негативи като
недостатъчна обезпеченост на населението с жилищен фонд и увеличаване на
разходите, свързани с обезопасяване или събаряне на опасни постройки.
 Функционална система „Обитаване”
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По-голямата част от жилищния фонд в общината е съсредоточена в гр.
Берковица. Този факт е логичен резултат от неравномерното разпределение на
населението върху анализраната територия и неговата концентрация
предимно в общинския център.
Изисквания към ОУПО
 Необходимо е да се потърси баланс в разпределението на населението и
жилищния фонд в Общината.
 Трябва да се набележат мерки за допълнително благоустрояване на
жилищната среда, където това е необходимо (най-вече около жилищните
блокове в град Берковица).
 Нужно е да се очертаят възможностите за обновяване на съществуващия
жилищен фонд.
 При определяне на прогнозните потребности от жилища в Общината е
необходимо да се отчита потенциалът, базиран на съществуващите
необитаеми жилища, като се имат предвид и качествените им
характеристики (година на изграждане, годност на конструкцията, степен
на благоустроеност и т.н.).
 Следва да се предвидят терени, които са с потенциал за развитие и, за които
ще се очертаят възможности да утвърждават селищните си функции на
опорни центрове в рамките на мрежата от населени места.
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изводи
 Образователна система, развита според нуждите на малобройното
население и ограничения брой деца в пред- и училищна възраст;
 Недостатъчна материална и кадрова обезпеченост на общината в
сферата на здравеопазването;
 Широко разпространена читалищна дейност и културна самодейност.
 Разнообразни възможности за спорт, но и недостатъчна и амортизирана
материална база в тази сфера.
Изисквания към ОУПО
 Броят и капацитетът на инфраструктурата на образованието и на
здравеопазването да бъдат оразмерени чрез прилагане на
действащите нормативи за пълняемост на групите в детските
заведения и в училищата, допълнително съобразени с изискванията за
прилагане на делегирани бюджети.
 Броят и локализацията на амбулаториите, обслужвани от
общопрактикуващи лекари да се определи на базата на нормативите
за броя на лицата в пациентските листи.
 Да се предложат форми за използване на обекти на социалната
инфраструктура, които по различни причини в периода на
изработване и на прилагане на ОУП на общината не функционират
по предназначение.
 Да се обособят и резервират територии за изграждане на
допълнителни спортни обекти в населените места от общината.
 Устройствените решения за центровата система да бъдат обосновани
чрез метода на натрупване на обслужващи функции в отделните
населени места.
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В схемата за центровата система, която се включва в Проекта на ОУПО
да се посочат нивата в обслужване на населението и връзките по
линия на периодичното и епизодичното обслужване, които се
реализират в обслужващи обекти извън територията на община
Берковица.

ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
Изводи
 В региона има условия за реализиране на ежедневен и седмичен отдих в
природна среда.
 На територията на общината има изявени зони за отдих, съсредоточени
около гр. Берковица.
 Няма изградена единна зелена система и достатъчен брой зелени площи
за широко обществено ползване, които да задоволяват нуждите на
местното население.
 Близко разположените горски територии не са достатъчно добре
обвързани с урбанизираните територии.
 Гробищните паркове в отделните населени места имат нужда от
благоустрояване и допълнително озеленяване.
Изисквания към ОУПО
 Необходимо е да се очертаят възможностите за развитие на
допълнителни зони за отдих на населението, като се използват
наличните природни ресурси (напр., съществуващите множество горски
територии в границите на общината).
 Нужно е да се обособят допълнителни екопътеки в планинските части от
общината и веломаршрути в границите и извън урбанизираните
територии, както и да се осигури необходимият достъп до местата за
рекреация.
 Трябва да се изведат потенциалните зони за развитие на паркови
пространства в общината, като целесъобразно се използват определените
към момента, но нереализирани територии от този тип.
 Важно е да се планират ясни връзки между населените места в общината
и заобикалящата ги природна среда, за да се постигне целесъобразното й
използване.
 Необходими са мерки за благоустрояване на гробищните паркове в
общината.
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изводи
 Няма предоставена информация относно точните параметри на
общинската пътна мрежа.
 В община Берковица са развити автомобилният, железопътният и
автобусният транспорт.
 Има голям брой трудови пътувания, реализирани посредством лични
автомобили.
Изисквания към ОУПО
 Трябва да се очертаят възможностите за реконструкция на пътните
трасета, където това е необходимо.
67

 Нужно е да се потърсят възможности за изграждане на линии на МОПТ.
ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Изисквания към ОУПО
 Нужно е да се изследват възможностите за използване на
допълнителни водоизточници, както и да се очертаят
потенциалните трасета за изграждане на тръбопроводи за
водоснабдяване и канализация, най-вече за селата от общината.
 Трябва да се обособи територия, която да позволява изграждането
на пречиствателна станция за отпадни води.
 Необходимо е да се предвидят терени за разполагане на
допълнителни трафопостове с цел осигуряване на необходимото
напрежение на електроенергията в по-отдалечените територии от
общината.
 Важно е да се очертаят и възможностите за осигуряване на достъп
да телефонни услуги и интернет за всички населени места от
общината, въпреки наличието на малък брой жители в поголямата част от тях.
СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изводи
 Климатичните условия в община Берковица не благоприятстват задържане
и натрупване на замърсители в приземния атмосферен слой.
 Може да се обобщи, че изграждането на канализационни мрежи и
пречиствателни станции за отпадни води в населените места, би следвало да
бъде основният приоритет в политиката на общината за опазване на
количеството и качеството на водните й ресурси.
 На територията на общината не функционират обекти, чиято дейност да
предполага наличие и да довежда до възникване на физически нарушени
почви.
 Наличието на защитени територии и богатото биоразнообразие в община
Берковица се явява ценен природен ресурс за развитие на екологичен,
познавателен, орнитоложки и други форми на алтернативен туризъм.
Развиването на подобен вид дейности обаче, крие риск от антропогенно
претоварване на посочените територии и негативно въздействие върху
естествените природни компоненти.
 Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всички населени
места в община Берковица.
 Счита се, че не са налични производства и дейности, които да излъчват
радиация над пределно допустимите норми.
 Няма налична информация, че на територията на община Берковица има
завишен риск от настъпването на природни бедствия и аварии.
Изисквания към ОУПО
 Да се изведат необходимите допълнителни проучвания, с цел опазване
на природното богатство на Общината.
 Да се предвидят мерки за съхраняването на жизнени и пълноценни
местообитания на застрашените растителни и животински видове.
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Да се осигурят териториални възможности и необходимите мерки за
прилагане на устойчиви земеделски и горски практики, допринасящи за
опазване на биологичното разнообразие.
Да се очертаят необходимите охранни зони, с цел опазване и устойчиво
използване на водните ресурси, както и териториите, върху които да
могат да се изградят ПСОВ.
Да се предвидят необходимите функционални зони, в които да могат да
се разположат съоръжения и площадки за екологосъобразно третиране и
управление на отпадъците.
Да се изведат възможностите за усвояване и опазване от ерозия на
изоставени пустеещи земи.

11.3.3. ЕТАПИ И ФАЗИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Проектът за ОУП на община Берковица следва да се разработи в две основни
фази: Предварителен проект Окончателен проект
Предварителния проект може да се предхожда от Ескизно решение, чрез което
основните проектни идеи на проектантския екип да се координират и
съгласуват с вижданията и намеренията на общинското ръководство.
Предварителният проект се изработва в обем и съдържание според всички
изисквания на Наредба №8/14.06.2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове,глава трета, чл.15, т.1 и Глава четвърта, чл.16
до 18.
Окончателният проект на ОУПО се разработва в съответствие на Глава
четвърта, чл.19 от Наредбата, съобразен и допълнен в съответствие с всички
становища и препоръки на съгласуващите институции и дружества от местно,
областно и/или национално ниво.
В по-разгърнат вид етапите и фазите при разработване на ОУПО могат да се
определят като:
Етап 1: Набиране, систематизиране, дигитализиране на основните бази данни;
Анализ на състоянието на териториите и диагноза (оценка); Допълване на
Опорния план, разработен със Заданието, Баланс на територията по начин на
трайно ползване на имотите, по видове собственост;
Етап 2: Ескизен проект - прогноза и вариантни решения, текстова част по
основни проблеми;
Етап 3: Предварителен проект - пълно развити проектни материали - текства
част, основен план и придружаващи схеми по подсистеми, по изискванията на
Наредба №8 на МРРБ; съгласувателни процедури на ПП на ОУПО;
Обществени обсъждания;
Етап 4: Окончателен проект с отразени всички забележки, препоръки,
становища и обобщените резултати от обществените обсъждания,
Етап 5: Приемане на документацията на ОУПО от ОЕСУТ и одобряване на
плана от Общинския съвет по доклад на кмета.
11.3.2. Обем, съдържание, вид и начин на представяне на проекта на ОУПО

С общия устройствен план на община (ОУПО) се определят:
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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;
2.
общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие;
3.
извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична,
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
4.
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;
5.
териториите с вероятно разпространение на предвидими природни
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
6.
териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна
устройствена защита съгласно чл. 10, ал. ЗЗУТ.
7.
Съществена част от ОУПО на Монтана ще бъде изработването на плансхема на транспортно-комуникационната система - ПКТС, който е неразделен
елемент на общия план.
Предварителният проект на ОУПО следва да съдържа текстови и графични
материали. Текстовите материали към ОУПО в частта за анализ на
съществуващото положение (диагноза) съдържат раздели за:
 регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални,
културни, екологични, комуникационни и др.;
 социално-икономически условия и проблеми:
а) демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова,
възрастова, социална), тенденции на развитие;
б) структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и
професионална категоризация, тенденции на развитие;
в) икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско
стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на
собствеността, ефективност, регионални характеристики;
г) райони със специфични проблеми;
 териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология,
флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други
урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени
територии, нарушени територии), структура на собствеността (държавна
собственост - изключителна, публична и частна, общинска собственост публична и частна, частна собственост);
 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд,
структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури
на обитаване, технико- икономически характеристики на видовете
(типовете) обитаване, градска динамика;
1.
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 здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти,
видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и
болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери,
рехабилитационни центрове и др.), собственост;
 образование: териториално разположение на обектите, образователни
равнища, собственост;
 култура: териториално разположение, значимост, собственост;
 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически
параметри
на
електроснабдителната,
водоснабдителната,
канализационната, газопроводната, далекосъобщителната и други
мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, състояние), големи
структурни обекти (летища, пристанища), радио- и телевизионно
покритие на територията на общината, покритие с други
комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води,
сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;
 отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото
икономическо развитие;
 екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите,
категоризация, характеристика на вредните емисии.
 транспортна система - състояние, капацитет, предвиждания, проектно
предложение.
Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза съдържат раздели за:
1.
Социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско развитие
(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо развитие
(промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм
и др.), развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности), приоритети за реализация;
2.
Пространствено развитие: основно предназначение на териториите,
режими на устройство и параметри за натоварването им, развитие на
урбанизираните територии и на техническата инфраструктура;
3.
Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от
социално- икономическото и пространственото развитие и мероприятия за
подобряване на средата;
4.
Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват
условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания
към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на
териториите и др.
Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали и следва
да бъдат основни и допълнителни.
11.3.3. Основните графични материали съдържат:
1.
Опорен план на общината в М 1:10000 до М 1:25000, изработен върху
топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ
- в случаите, когато
такъв не е изработен със заданието; мащабът на опорния план се определя със
заданието;
2.
Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план,
изработен върху картата по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и
устройството на териториите, включващо:
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а) режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии:
населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени
комплекси и други селищни образувания;
б) земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и
останалите земи, в които това е допустимо;
в) горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно
буква "б";
г) територии със специфични характеристики (резервати, национални
паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни
паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове,
минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);
д) нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;
е) водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни
канали;
ж) елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по
класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
з) елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,
далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и
съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.);
3.
схеми в мащаб, определен в заданието за транспортната мрежа и
другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат карти, схеми,
графики, фотоси и други материали, определени в заданието и по преценка на
изпълнителя.
11.3.4. Период на действие на Общия устройствен план

ОУПО се разработват с голям хоризонт на планиране - 20 години. В
съвременните условия на членство на Р България в ЕС, хоризонтът на
планиране по необходимост следва да се обвързва със 7-годишните програмни
периоди на ЕС, при които става и преформулирането на основните цели и
приоритети на развитието на съюза. Определянето на времевия хоризонт на
действие на плана зависи от два основни фактора: инерционния (бавен) темп
на развитие на териториалните системи, от една стратна и от друга времевата
динамика на икономическите процеси, които минават периоди на разтеж,
стагнация, криза... Предвид тези съображения, рационалния времеви хоризонт
на действие на плана се приема до 2030г, т.е. приблизително два програмни
периода.
12.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП
Проектантският екип, който ще разработва ОУП на община Берковица се
определя в процеса на кандидатстване по обществената поръчка.
Предложението за състава и професионалните качества на разработващия екип
следва да бъдат съобразени с определени изисквания в това отношение.
Структурирането на разработващия екип може да има следната форма:
Ръководител на авторския (проектантския) екип;
Основен екип от ключови експерти,
Допълващи експерти;
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Помощен персонал.
По своите функции ръководителят на авторския екип е и главен проектант на
ОУПО. Основният екип от ключови експерти се формира от специалисти,
които покриват най- важните функционални системи и проблемни
направления, а този на допълващите експерти - от сътрудници и консултанти.
Професионалните изисквания към ръководителя на разработващия екип и
отделните групи специалисти са :
Ръководителят на екипа следва да бъде урбанист (архитект - градостроител) с
професионална квалификация и доказан опит на урбанист-регионалист, така
и с възможности за управление на екип от разнородни специалисти.
Другите основни изисквания към ръководителя на разработващия екип са:
Познаване на действащата нормативна уредба в областта на регионалното и
местното социално-икономически развитие и териториалното устройство и
планиране;
Познаване на стратегическите и планови документи на община Берковица и
област Монтана, касаещи развитието на град Берковица и съставните селища
от общината; Възможности да генерира идеи със стратегически характер;
Познаване на управленските механизми, прилагани при управлението на
града от страна на съответните институции; Умения за осъществяване на
контакти с кмета и с общинската администрация на община Берковица;
Умение за работа с екип.
Основният екип включва ключови специалисти - урбанист-архитект,
икономист или иконом географ, инженер -комуникатор, демограф, еколог с
познания в урбанистичното развитие. Същите следват да бъдат с
професионална квалификация и с практически опит в сферата на
устройственото планиране, регионалното и местното развитие, секторното и
комплексното развитие на градовете, инфраструктурното развитие, опазване
на природната среда и др.
Основно изискване към водещите специалисти от основния екип е да имат
опит в работа в екип с възможности за прилагане на комплексен подход в
проучванията на територията, вкл. и по отношение на устройствените
решения.
Допълващите експерти и консултанти - членове на авторския екип се
определят от ръководителя (главния проектант) с оглед да допълват основния
екип. Те следва да са с висше образование по съответните специалности, да
притежават експертни знания и опит в съответните функционални системи и
проблемни направления - да разработват конкретни проблеми и др.
Помощният персонал е със състав, който се определя в процеса на изработване
на ОУП на община Берковица. Той изпълнява технически задачи - събиране,
обработка и подготовка на необходимата информация, участие при
изработване и оформяне на текстовите и графичните материали по проекта на
ОУП и др.
Професионалната квалификация и практическия опит на членовете на
авторския екип се доказват с документи за; завършено висше образования по
съответната специалност; за научни степени и звания, други документи,
доказващи професионалната квалификация и опит в посочената сфера.
Представените професионални биографии (CV) следва да включват пълен
списък за участие в проекти в сферата на устройственото планиране и
социално-икономическото развитие, както и от референции за изпълнени
проекти.
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ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА
Изисквания към „Специфичните правила и нормативи за прилагане на
ОУПО”:
Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са неразделна част от
плана и се изготвят в съответствие с действащата нормативна уредба на
страната. В случаите, когато е налице необходимост от въвеждане на
специален режим на устройство и контрол за дадени територии се изготвя и
Раздел „Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО”. Такива
територии, съгласно Наредба №7, са: „територии или части от тях с особена
териториалноустройствена защита и територии с режим на превантивна
устройствена защита”. Тези два вида територии са ясно формулирани и
описани в § 5, т.4 и т.5 от ЗУТ, според които:
„Територии с особена териториалноустройствена защита” са
защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии,
за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други
територии със специфична характеристика, чиито режими на устройство и
контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните
територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други),
свлачищните
територии,
санитарно-охранителните
зони
около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води – публична държавна собственост
съгласно Закона за водите”;
„Територии с режим на превантивна устройствена защита” са
определени с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени
планове територии, които притежават висока природно-ландшафтна,
екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със
специален закон”.
Обхватът и режимът на устройството на тези два вида територии се
определят с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени
планове (в това число и ОУПО), съгласно чл.10, ал.(2) и ал.(3) на ЗУТ.
13.

Предвид наличието на множество територии в рамките на община
Берковица, които отговарят на цитираната по-горе формулировка на ЗУТ,
за прилагането на ОУПО в тези територии следва да се разработят
„специфични правила и нормативи”, които да отговарят на следните
основни изисквания:
 Да дефинират точно броя, вида, местоположението, границите и
спецификата
на
всяка
отделна
територия
с
особена
териториалноустройствена защита или с режим на превантивна
устройствена защита;

Да регламентират специфичен устройствен режим за всяка една от
тези територии, отговарящ най-добре на нейната специфика и
отразяващ изискванията, заложени в съответната заповед за нейното
обявяване или план за управление (ако има такива);

Да параметрират допустимите дейности и ограничителните
режими в тези територии, които да гарантират тяхното съхраняване и
опазване;
Да предвидят средствата за контрол на прилагането на „специфичните
правила и нормативи” и начините за осъществяване на предвижданията,
залегнали в тях, както и органа, оторизиран да контролира тяхното спазване.
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Последващо устройствено планиране
Според постановките на действащата към момента нормативна уредба в
Република България, с влизането в сила на Окончателния проект за ОУПО
приключва напълно процесът по устройствено планиране на територията.
За да може ОУПО да се превърне в работещ инструмент за управление на
урбанизационните процеси в общината, е необходимо да бъде разработена
специална Програма за неговата реализация, която да структурира,
систематизира и илюстрира заложените в ОУПО урбанистични намеси в
отделните територии, както и да служи като инструмент за проследяване на
развитието на тяхната бъдеща реализация.
Програмата за реализация на ОУПО следва да се диференцира на отделни
структурни програми, съответстващи на различните функционални
направления - обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване,
техническа инфраструктура и други специфични тематични направления,
характерни за разглежданата територия (по преценка на разработващия
колектив).
Всяка от тези структурни програми би следвало да е съставена от набор от
специализирани програми за реализация. Например – Структурна програма
„Обитаване” може да включва следната съвкупност от специализирани
програми: „Реконструкция на амортизирания жилищен фонд в териториите,
населени с малцинствени групи”, „Изграждане на социални жилища” и др.
Конкретният набор и формулировка на структурните и специализираните
програми зависи от спецификата и проблемите на разглежданата територия,
но при всички случаи се запазва йерархичната връзка от общото към частното.

Йерархични структурни връзки на Програмата за реализация на ОУПО
Реализацията на всяка отделна специализирана програма спомага за
реализацията на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя
принос за реализацията на общия устройствен план на общината.
Описаната по-горе програма е предназначена да координира действията на
всички структури, имащи отношение към развитието и устройството на
територията на община Берковица.
При разработването на Програма за реализация на ОУПО следва да се осигурят
условия за прилагането на интегриран подход за устойчиво социалноикономическо и пространствено развитие на разглежданата територия.
В структурно отношение Програмата за реализация на ОУП на община
Берковица следва да включва елементите, посочени в следващата схема.
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Съдържание на структурата на Програмата за реализация на ОУПО
Добре е подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки
следващ мандат от управлението на местната власт, за да могат органите на
местното самоуправление и местната администрация се ангажират да изпълнят
набор от конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО.
Контролът върху прилагането на Програмата за реализация на ОУПО следва
да се осъществява посредством представянето на ежегодни доклади за
изпълнението на плана пред съответните оторизирани органи или
представители на гражданското общество.
Формулирането на подобна Програма за реализация на ОУПО до голяма
степен гарантира успешното прилагане на плана по време на целия му
прогнозен хоризонт на действие и спомага за по-доброто обвързване на
последващите устройствени инициативи с предвижданията, залегнали в
ОУПО.
Използвани източници
Нормативни документи.
Закони
Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г.,
бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108
от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2007 г.
Закон за регионалното развитие - ДВ, бр.26/23.03.1999 г. Закон за регионалното
развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 и 88 от 2005 г.; доп., бр. 24
от 2006 г., бр. 50 от 2008 г.) Закон за опазване на околната среда - ДВ,
бр.86/11.10.1991 г.; изм. ДВ, бр. 100/09.11.1992 г.; ДВ, бр.67/27.07.1999 г.;
Закон за защитените територии - МОС, 1993 г. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.; изм.
бр.98/12.11.1999 г.; Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд - МС от 05.03.1998 г., ДВ,
бр.83/21.09.1999 г.;
14.
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Закон за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г. многократно изм. и
доп. - последни промени - бр. 24 и 62 от 2007 г.)
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - ДВ, бр.
17/01.03.1992 г.; изм.бр.28/1992 г.; изм.бр.68/30.07.1999 г.;
Закон за енергетиката и енергийната ефективност - ДВ, бр.64/16.07.1999 г.;
Закон за туризма - ДВ, бр. 56 / 07.06.2002 г. , последни промени бр. 42 и 80 от
2007 г.);
Закон за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.
многократно променян с последни изменения - бр. 21 и 30 от 2006 г.)
Подзаконови нормативни документи (Наредби,Правилници, Заповеди и др.)
Наредба № 8/14.06.2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове - ДВ бр. 57, 2001 г. изм. и доп., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005
г.)
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г. Последни
промени с Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. - бр. 63 от 2005 г.)
Наредба №4 за оценка на въздействието върху околната среда - МОС, МТРС и
M3, МЗГАР, ДВ, бр. 10/28.1992 г., изм. ДВ, бр.84/22.07.1998 г.;
Наредба №2 за застрояване в земеделски земи - МТРС и МЗГАР, ДВ,
бр.47/04.06.1993 г.; изм.ДВ, бр.48/28.04.1998 г.;
Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение, приета с ПМС № 261 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.);
Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната
растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда ДВ, бр.46/04.06.1992 г.; изм. ДВ, бр.46/07.06.1994 г., бр.89/22.10.1996 г.,
бр.101/26.11.1996 г., бр. 10/04.11.1997 г., бр.20/05.03.1999 г.;
Наредба №9 за ползването на водоснабдителните и канализационни системи МТРС, ДВ, бр.77/23.09.1994 г., изм. ДВ, бр.70/06.08.1999 г.;
Заповед № РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от 22.VIII.2003 г. и
заповед № РД-02- 14-454 на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 22.VIII.2003 г. за определяне на технически изисквания и
условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.);
публ., бюлетин “Строителство и архитектура” (БСА), бр. 8 от 2003 г.;
Заповед № РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 31.V.2004 г. за утвърждаване на категоризацията на
общините в Република България съгласно приложение № 1 и на
категоризацията на населените места в Република България съгласно
приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Категори
я

Данни за разположението на недвижимите културни ценности в Община Берковица
Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство
деклариран
Кадастрални
обявен в:
ОБЕКТ
с:
данни
ДВ бр./год.
№
/адрес,
писмо № /
Вид
/протокол на
локализация/
протокол
кв
НСОПК
парц. пл.№
№/ списък
.
с. Балювица
Списък от
1971г.
Църква
1
художествен II гр.
Писмо
"Св.Троица"
№2585 от
05.07.1979г.
гр. Берковица
Сградата на
първото училище
1 в гр.Берковица, в
ДВ.бр.75 от 1978г исторически местно
двора на църквата
"Св.Никола"
Гроб на Г.Кръстев в
двора на
ДВ.бр.75 от
2
исторически местно
църквата"Св.Богор
1978г.
одица"
Антична и
средновековна
ДВ.бр.98 от
археологичес
3
местно
крепост "Калето",
1971г.
ки
до града
Кулата - часовник
народна
Писмо
ДВ.бр.60 от
Часовниковата
старина
нацио
4
60
10
1000
№3517 от 1940г. ДВ.бр.100
кула , ул."Кирил и
архитектурно нално
12.11.1985 г. от 1964г.
Методий"№2
-строителен
Къщата, в която е
живял Ив.Вазов
народна
като берковски
старина
съдия Къща-музей
Списък от
"Иван Вазов",
1971 г.
ДВ.бр.60 от
нацио
5 ул."Берковска
82
84
684
Писмо
1940г. ДВ.бр.100
нално
река" №13
№2585 от
1964г.
II гр.
Къща-музей "Иван
05.07.1979г.
архитектурно
Вазов"/потон/
-строителен
Музей
художествен
"Ив.Вазов"/таван/
Турската баня,
ул."Кестенарска"
ДВ.бр.100 от
71, 72,
архитектурно
6 Старата турска
1926
1964г. ДВ.бр.60
местно
66
-строителeн
/Римска/баня
от 1940г.
/заб.К.Василева*
Място на сражение
ДВ.бр.5 от
7 от 1923г. м."Алчов
исторически местно
16.01.1973г
Баир"
Лобно място Пено
ДВ.бр.5 от
8
исторически местно
Еленков, казармите
16.01.1973г
Къща на Димитър
Филипов,
ДВ.бр.5 от
9
37
8
1091
исторически местно
ул."Кирил и
16.01.1973г.
методи"
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Елемен
т на
групов
ПК

10

11

12

13

14

15

16

Родната къща на
Иван Изатовски
Лобно място на
Филип Дамянов
500м.,
северозападно
Лобно място на
въстанници от
1923г., м."Куртов
гроб", 1км. източно
Църква
"Св.Николай",
ул."Тимок"№42
Камбанария при
църква"Св.Никола
й"
Църква
"Св.Богородица"
,ул."Здравченица"
№8
Църква "Рождество
Богородично"
Камбанария при
църква"Св.Богород
ица"
Църква
"Св.св.Кирил и
Методий" в
Клисурския
манастир
/резбата/
Църква
"Св.св.Кирил и
Методий"/Клисур
ски манастир/
Къща на
Сърбинска-музей
"Емил Марков"

17

Коновата къщаетнографски музей

18

Хан, ул."Берковска
река"№11
Сграда на табашки
еснаф/хан/

19

20

Политехническа
гимназия "Д-р
Иван Попов"
Къща на Борис
Илиев Канчев
ПИ 03928.511.104

31

8

1312

423
424

159

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

ДВ.бр.5 от
16.01.1973г. .

исторически

нацио
нално

ДВ.бр.5 от
16.01.1973г.

исторически

местно

ДВ.бр.5 от
16.01.1973г.

исторически

местно

ДВ.бр.60 от
1940г. ДВ.бр.101
1971г.

народна
старина
нацио
художествен
нално
архитектурно
-строителен
народна
старина

59

757

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

ДВ.бр.60 от
1940г. ДВ.бр.101
от 1971г.

художествен

нацио
нално

архитектурно
-строителен

Писмо
№2585 от
05.07.1979г.

Писмо
№3019 от
16.08.1983г.
Писмо
963 №3019 от
16.08.1983г.
Писмо
№3019 от
16.08.1983г./
962 Протокол
ПИ №25 от
Протокол № 28
№039 14.09.2011г.
от 14.05.2012 г.на
28.512 на ЕССЕСОНКЦ
.91 по предложени
КК е за
прекатег. и
опред. на
режими/
Писмо
971 №2535 от
03.07.1980г.
Писмо
1093 №2535 от
03.07.1980г.
963
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37

3

ДВ.бр.94 от
1972г.

архитектурно
-художествен местно
I гр.
художествен

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

за
сведен
архитектурно
ие
-строителен
/предв
.кат./

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

79

21

Сграда на бившата
земеделска банка

85

22

Къща на Димитър
Софиянски ,
ул."Здравченица"
№11

55

23

Къща на Илия
Томов ул."Ангел
Кънчев" №6

24

Училище "Отец
Паисий"/ в
църковния двор/,
ул."Тимок"№42

25

Къща на н-ци на
Николай Кръстев ,
ул. "Шейново" №5

26

Къща на н-ци на
Иван Грозданов,
ул."В.Левски" №1

27

28

29

30

31

32

33

Къща на
Екатерина
Стефанова,
ул."Кирил и
Методий"№ 5
Голямата къща на
Петър Антонов,
ул."Г.Генов" №18
Малката къща на
Петър Антонов, в
двора
Къща на Николина
Томова,
ул."Берковска
река" №35
Къща на Аспарух
Томов,
ул."Берковска
река" №35

36

958

1

V

1101

Жилищно -

61

85

II

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

архитектурно
-строителен

Писмо
№2286 от
26.07.1976г.

архитектурно
-строителен

Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

Регистър на
ПК от 19565
г.

Старинна крепост,
северно от града
Къща на Исак
Хаския /сега ХЕИ/
, ул."Кирил и
Методий" №7
Жилищно търговска сграда с
аптека,
ул."Д.Филипов"

Писмо
№2535 от
03.07.1980г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.
Списък от
08.02.1975г.,
Писмо
№2286 от
26.07.1976г.

археологичес
ки

993

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

996

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

1214

Писмо

архитектурно

80

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

търговска сграда ,
ул."Иван
Вазов"/ул."Д.Фили
пов"
Къща на Емил
Соколов,
ул."Г.Генов" №16
Къща на Шишков,
бул."Д.Филипов"
Къща на
Ванчурката,
ул."Тимок"
Къща-фурна
,ул."Ив.Вазов" /
ул."Хризантема"
№3
Къща на
П.Сиринярски,
ул."Хризантема"
№1
Къща на
П.Симеонова ,
ул."Ив.Вазов" №8
Къща на
Д.Андреев,
ул."В.Левски" №4
Къща на Арсен
Филипов,
ул."В.Левски" №6
Къща на
В.Дойчинова ,
ул."В.Левски" №7
Къща на
Константин
Кръстев, ул."Кирил
и Матодий" №8
Къща на
Клисурски,
ул."Кирил и
Методий" №18
Къща на Сумерски,
ул."Берковска
река" №33
Жилищнотърговска сграда ,
ул."Замфир
Попов"/"Берковса
река"
Джамията с
джамийски бунар
Жилищнотърговска сграда ,
ул."Александровск
а"/ ъгъла с
ул."Иван Вазов"

№3517 от
12.11.1985г.

100

VIII

845

97

VIII

919

-строително

Писмо
№351 от
12.11.1985г.
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

101

I

640

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

101

I

640

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

101

XVI

641

104

VII

580

104

VIII

581

105

VI

586

60

XII

1012

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строително

37

V

1088

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

36

II

1100

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен

Писмо
№3517 от
12.11.1985г.
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.
Писмо
№3517 от
12.11.1985г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

ДВ.бр.60 от
1940г.

84а

IV

833

Писмо
№941 от
17.03.2008г.
/Протокол
№2 от
12.02.2008 г.
на ЕС/

народна
старина

местно
архитектурно
/предв
-строителен
. кат./

с. Бистрилица

81

1

2

3

Средновековна
крепост,
м."Людино"
1км.югозападно
Къща на Никола
Спиридонов

49

VI

150

ДВ.бр.98 от
1971г. .

Археологически

местно

ДВ.бр.5 от 1973г.

исторически

местно

художествен

III гр.

художествен

II гр.

Списък от
08.08.1974 г.
Писмо
№2585 от
05.07.1979г.

Църква
"Св.Георги"

с. Бокиловци

1

Църква "Св.Лука"

2

Къща на Цеко
Лилков

Списък от
08.08.1974г.П
исмо №2585
от
05.07.1979г.
Писмо
№411 от
10.02.1975г.

с. Боровци
Средновековна
крепост,
1.
м."Креща", 7-8
км.южно
с. Бързия
Антична крепост
1 м."Марков град", 45км.южно

2

3

4

5

Църква
"Св.Николай"

10а

280

Списък от
1971г.
Писмо
№2585 от
05.07.1979г.

Историческо място
м".Равнилота",
12 км.южно
Място на
сражение,
м."Петрохан"

ДВ.бр.98 от
11971г.

археологически

местно

ДВ.бр.98 от
1971г.

археологически

местно

ДВ.бр.100 от
1964г.

архитектурно
местно
-стоителен
II гр.
художествен

ДВ.бр.5 от
16.01.1973г.

исторически

местно

ДВ.бр.5 от
16.01.1973г.

исторически

нацио
нално

Писмо
№411 от
10.02.1975г.

Къща на братя
Ананиеви

с. Гаганица
Старата църква
"Св.Възнесение"
1 Църква
"Възнесение
Христово"
Къща на Богдан
2
Шебечки
Къща на Първан
3
Николов
Къща на Аспарух
4
Данков
Къща на Замфир
5
Антонов
Антично селище,
6
при варниците,

архитектурно
-строително

44

XVII
I

187

Списък от
1971 г.
Писмо
№2585 от
05.07.1979г.
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.

архитектурно
-строителен

ДВ.бр.100 от
1964г.

ДВ.бр.98 от
1971г.

архитектурно
местно
-строителен
II гр.
художествен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
археоломестно
гически

82

1км.североизточно
Средновековна
крепост,
7 м".Грамагье"кулата, 800м.,
източно
Средновековна
крепост
8 м."Предилов
церак", 4-5км.
южно
с. Замфирово
Антична и
средновековна
1 крепост,
м."Непирча", над
селото
Антично селище,
2 м."Чъртаво", 45км. северно
Средновековно
селище,
3
м."Чавкаровото", 56км. северно
Братска могила, в
4
парка
Лобно място на
Замфир Попов и
5 Тодор Благов,
м."Чъртаво",
4км.северно

6

Църква
"Възнесение
Христово"

археологически
ДВ.бр.98 от 1971г

ДВ.бр.98 от
1971г.

ДВ.бр.98 от
1971г.

ДВ.бр.98 от
1971г.
ДВ.бр.98 от
1971г.

Списък от
1971 г.
Писмо
№2585/05.07
.1979г.

местно

археологически
местно

археологически
местно

археологически
археологически

местно

местно

ДВ.бр.5 от 1973г.

исторически

местно

ДВ.бр.5 от 1973г.

исторически

нацио
нално

художествен

II гр.

художествен

I гр.

с. Костенци

1

Църквата
"Св.Троица"

2

Къща на Младен
Йорданов
Младенов

3

Къща на Ангел
Пелчов

4

Къща на Цеко
Михайлов Киров

5

Къща на Борис
Иванов Ганов

6

Къща на Мито
Георгиев Петров

Списък от
08.08.1974г.
Писмо
№2585 от
05.07.1979г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

с. Котеновци

83

1

2

3

Антично селище м."Селище", в
селото
Античен некропол
- м."Селище" над
селото
Църква "Св.
Възнесение"

Къщата на Петко
Георгиев
Къщата на
5 Карамфила
Младенова
Къщата на Антон
6
Давидов
Къщата на Найден
7
Тасков
Къщата на Иван
8
Михалов
Къщата на Първа
9
Кръстева
с. Лесковец
Средновековна
крепост,
1
м."Бандерата",
3км.западно
Къща на Иван
2
Кръстев Илиев
Къща на Петър
3
Колов Атанасов
Къща на Милен
4
Кръстев Йоцин
Антично селище,
5 м."Селище", 2км.
западно
с. Мездрея
Антично селище, в
1
селото
4

2

Къща на Григор
Трифонов Иванов

с. Песочница
Къща на на-ци на
1 Петър Иванов
Зинов
2

Къща на Иван
Георгиев Иванов

3

Къща на Георги
Лозанов Истатков

Петрохански проход
Антична крепост,
1 м."Козница",
източно
с. Пърличево

ДВ бр.98 от
14.12.1971г.
ДВ бр.98 от
14.12.1971г.
Списък от
08.08.1974г.
Писмо
№2585 от
05.07.1979г.
Списък от
25.07.1975г.

археологически

местно

археологически

местно

художествен

II
група

архитектурно
-строителен

Списък от
25.07.1975г.

архитектурно
-строителен

Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

ДВ.бр.98 от 1971г
Списък от
25.07.1975г
Списък от
25.07.1975г.
Списък от
25.07.1975г.

археологически

местно

архитектурно
-стоителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
ДВ.бр.98 от
1971г.

археологически

местно

ДВ.бр.98 от
1971г.

археологически

местно

Писмо №411
от
10.02.1975г.

архитектурно
-строителен

Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

ДВ.бр.98 от
1971г. .

археологически

местно

84

1

Къща на Зорка
Желязкова

2

Къща на Илия
Стоянов

3

Къща на Крум
Цветков

с. Слатина
Антично селище,
1 м."Мунтин дел", 2
км.североизточно
Античен
некропол,
2
"Богданова
махала", 2 км.
Къща на Латина
3 Анастасова
Младенова
4

Къща на Георги
Илиев Тасов

5

Къща на Спас
Асенов Тодоров

6

Георги Иванов
Коцин

с. Черешовица
Къща на Панчо
1
Каменов Панов
Къща/старата/ на
2 Петър Ангелов
Иванов
с. Ягодово
Къща на Богдан
1 Александров
Богданов
Къща на Петър
2 Трендафилов
Георгиев
Къща на Гинка
3 Богданова
Георгиева
4

Къща на Ангел
Михайлов Петров

Писмо
№2836 от
10.08.1976г.
Писмо
№2836 от
10.08.1976г.
Писмо
№2836 от
10.08.1976г.

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

ДВ.бр.98 от
1971г.
ДВ.бр.98 от
1971г.
Писмо №411
от
08.02.1975г.
Писмо №411
от
08.02.1975г.
Писмо №411
от
08.02.1975г.
Писмо №411
от
08.02.1975г.

археологически
археологически

местно

архитектурно
-строителен
архитектурно
-стрроителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

Списък от
25.07.1975г.

архитектурно
-строителен

Списък от
25.07.1975г.

архитектурно
-строителен

Писмо
№411 от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.
Писмо №411
от
10.02.1975г.

местно

архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен
архитектурно
-строителен

85

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Данни за състоянието на недвижимите културни ценности в Община Берковица
Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство, оглед на място
№

ОБЕКТ
/адрес, локализация/

Кадастрални данни
кв. парц.
пл.№

Вид

Категория

Състояние

с. Балювица
1

Църква "Св.Троица"

художествен

II гр.

исторически

местно

исторически

местно

гр. Берковица

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13

Сградата на първото
училище в гр.Берковица,
в двора на църквата
"Св.Никола"
Гроб на Г.Кръстев в
двора на
църквата"Св.Богородица"
Антична и
средновековна крепост
"Калето", до града
Кулата - часовник
Часовниковата кула ,
ул."Кирил и
Методий"№2
Къщата, в която е живял
Ив.Вазов като берковски
съдия Къща-музей "Иван
Вазов" , ул."Берковска
река" №13 Къща-музей
"Иван Вазов"/потон/
Музей "Ив.Вазов"/таван/
Турската баня,
ул."Кестенарска" Старата
турска /Римска/баня
/заб.К.Василева*
Място на сражение от
1923г. м."Алчов Баир"
Лобно място Пено
Еленков, казармите
Къща на Димитър
Филипов, ул."Кирил и
методи"
Родната къща на Иван
Изатовски
Лобно място на Филип
Дамянов 500м.,
северозападно
Лобно място на
въстанници от 1923г.,
м."Куртов гроб", 1км.
източно
Църква "Св.Николай",
ул."Тимок"№42
Камбанария при
църква"Св.Николай"

археологически местно

60

82

10

84

71,
72,
66

1000

народна
старина
архитектурностроителен

национално В добро състояние

684

народна
старина
художествен
архитектурностроителен

национално
В добро състояние
II гр.

1926

архитектурностроителен

местно

исторически

местно

исторически

местно

37

8

1091

исторически

местно

31

8

1312

исторически

национално

исторически

местно

исторически

местно

народна
старина
художествен
архитектурно-

В задоволително
състояние /
национално
необходим е ремонт
по фасадата, но

159

423

424

86

строителен

Църква "Св.Богородица"
,ул."Здравченица"№8
Църква "Рождество
14
Богородично"
Камбанария при
църква"Св.Богородица"
Църква "Св.св.Кирил и
Методий" в Клисурския
манастир /резбата/
15
Църква "Св.св.Кирил и
Методий"/Клисурски
манастир/
Къща на Сърбинска16
музей "Емил Марков"
17

59

757

Коновата къщаетнографски музей

Хан, ул."Берковска
18 река"№11
Сграда на
табашки еснаф/хан/
Политехническа
19 гимназия
"Д-р Иван Попов"
Къща на Борис Илиев
20 Канчев
ПИ
03928.511.104
Сграда на бившата
21
земеделска банка
Къща на Димитър
22 Софиянски ,
ул."Здравченица" №11
23

Къща на Илия Томов
ул."Ангел Кънчев" №6

Училище "Отец
24 Паисий"/ в църковния
двор/, ул."Тимок"№42
Къща на н-ци на
25 Николай Кръстев , ул.
"Шейново" №5
Къща на н-ци на Иван
26 Грозданов, ул."В.Левски"
№1
Къща на Екатерина
27 Стефанова, ул."Кирил и
Методий"№ 5
Голямата къща на Петър
Антонов, ул."Г.Генов"
28
№18 Малката къща на
Петър Антонов, в двора

народна
старина
художествен
архитектурностроителен

национално В добро състояние

архитектурностроителен
художествен

местно
гр.

963

архитектурностроителен

963

архитектурностроителен

962
ПИ
архитектурно№03928.512.91
строителен
по КК
75

37

3

85
55

1

покривът е
ремонтиран/,
камбанарията е в
добро състояние

971

архитектурностроителен

1093

архитектурностроителен

958

архитектурностроителен

I

В добро състояние

В добро състояние,
покривът на музея е
ремонтиран
В много лошо
за сведение състояние, по/предв.кат./ голямата част от
сградата е срутена
В добро състояние

архитектурностроителен

В добро състояние

архитектурностроителен

В задоволително
състояние

архитектурностроителен
архитектурностроителен

В добро състояние

архитектурностроителен

В задоволително
състояние

архитектурностроителен
архитектурностроителен

87

Къща на Николина
Томова, ул."Берковска
29 река" №35
Къща на Аспарух Томов,
ул."Берковска река" №35
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

48

Старинна крепост,
северно от града
Къща на Исак Хаския
/сега ХЕИ/ , ул."Кирил и
Методий" №7
Жилищно -търговска
сграда с аптека,
ул."Д.Филипов"
Жилищно -търговска
сграда , ул."Иван
Вазов"/ул."Д.Филипов"
Къща на Емил Соколов,
ул."Г.Генов" №16
Къща на Шишков,
бул."Д.Филипов"
Къща на Ванчурката,
ул."Тимок"
Къща-фурна
,ул."Ив.Вазов" /
ул."Хризантема" №3
Къща на П.Сиринярски,
ул."Хризантема" №1
Къща на П.Симеонова ,
ул."Ив.Вазов" №8
Къща на Д.Андреев,
ул."В.Левски" №4
Къща на Арсен Филипов,
ул."В.Левски" №6
Къща на В.Дойчинова ,
ул."В.Левски" №7
Къща на Константин
Кръстев, ул."Кирил и
Матодий" №8
Къща на Клисурски,
ул."Кирил и Методий"
№18
Къща на Сумерски,
ул."Берковска река" №33
Жилищно-търговска
сграда , ул."Замфир
Попов"/"Берковса река"
Джамията с джамийски
бунар
Жилищно-търговска
сграда ,
ул."Александровска"/
ъгъла с ул."Иван Вазов"

36

V

1101

В лошо състояние
/мазилката по
фасадата е паднала
в определени
участъци, оградата
и покривът имат
нужда от ремонт/

архитектурностроителен

археологически
61

II

85

993

архитектурностроителен

996

архитектурностроителен

1214

архитектурностроителен

100

VIII

845

97

VIII

919

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

101

I

640

архитектурностроителен

101

I

640

101

XVI

641

104

VII

580

104

VIII

581

105

VI

586

60

XII

1012

архитектурностроителен

37

V

1088

архитектурностроителен

36

II

1100

архитектурностроителен

В добро състояние

В задоволително
състояние

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

В добро състояние
В лошо състояние
В лошо състояние
В лошо състояние
В лошо състояние

В лошо състояние

архитектурностроителен
народна
старина
84а

IV

833

архитектурностроителен

местно
/предв.
кат./

с. Бистрилица
1

Средновековна крепост,
м."Людино" 1км.

археологически местно

88

2
3

югозападно
Къща на Никола
Спиридонов
Църква "Св.Георги"

49

VI

150

исторически

местно

художествен

III гр.

художествен
архитектурностроителен

II гр.

с. Бокиловци
1

Църква "Св.Лука"

2

Къща на Цеко Лилков

с. Боровци
1.

Средновековна крепост,
м."Креща", 7-8 км.южно

археологически местно

с. Бързия
1

Антична крепост
м."Марков град", 45км.южно

2

Църква "Св.Николай"

3
4
5

археологически местно

10а

280

Историческо място
м".Равнилота",
12
км.южно
Място на сражение,
м."Петрохан"

архитектурностроителен
художествен

местно
гр.

исторически

местно

исторически

национално

II

архитектурностроителен

Къща на братя Ананиеви

с. Гаганица
1
2
3
4
5
6

7

8

Старата църква
"Св.Възнесение" Църква
"Възнесение Христово"
Къща на Богдан
Шебечки
Къща на Първан
Николов
Къща на Аспарух Данков
Къща на Замфир
Антонов
Антично селище, при
варниците,
1км.североизточно
Средновековна крепост,
м".Грамагье"-кулата,
800м., източно
Средновековна крепост
м."Предилов церак", 45км. южно

44

XVIII

187

архитектурностроителен
художествен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

местно
гр.

II

археологически местно

археологически местно

археологически местно

с. Замфирово
1

2

Антична и
средновековна крепост,
м."Непирча", над селото
Антично селище,
м."Чъртаво", 4-5км.
северно

археологически местно

археологически местно

89

3
4
5
6

Средновековно селище,
м."Чавкаровото", 5-6км.
северно
Братска могила, в парка
Лобно място на Замфир
Попов и Тодор Благов,
м."Чъртаво", 4км.северно
Църква "Възнесение
Христово"

археологически местно
исторически

местно

исторически

национално

художествен

II гр.

художествен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

I гр.

с. Костенци
1
2
3
4
5
6

Църквата "Св.Троица"
Къща на Младен
Йорданов Младенов
Къща на Ангел Пелчов
Къща на Цеко Михайлов
Киров
Къща на Борис Иванов
Ганов
Къща на Мито Георгиев
Петров

с. Котеновци
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Антично селище м."Селище", в селото
Античен некропол м."Селище" над селото

археологически местно
археологически местно

Църква "Св. Възнесение"

художествен

Къщата на Петко
Георгиев
Къщата на Карамфила
Младенова
Къщата на Антон
Давидов
Къщата на Найден
Тасков
Къщата на Иван
Михалов
Къщата на Първа
Кръстева

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

II група

с. Лесковец
1
2
3
4
5

Средновековна крепост,
м."Бандерата",
3км.западно
Къща на Иван Кръстев
Илиев
Къща на Петър Колов
Атанасов
Къща на Милен Кръстев
Йоцин
Антично селище,
м."Селище", 2км.
западно

археологически

местно

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
археологически местно

с. Мездрея
1

Антично селище, в

археологически местно

90

2

селото
Къща на Григор
Трифонов Иванов

архитектурностроителен

с. Песочница
1
2
3

Къща на на-ци на Петър
Иванов Зинов
Къща на Иван Георгиев
Иванов
Къща на Георги Лозанов
Истатков

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

Петрохански проход
1

Антична крепост,
м."Козница", източно

археологически местно

с. Пърличево
1

Къща на Зорка
Желязкова

2

Къща на Илия Стоянов

3

Къща на Крум Цветков

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

с. Слатина
1
2
3
4
5
6

Антично селище,
м."Мунтин дел", 2
км.североизточно
Античен некропол,
"Богданова махала", 2 км.
Къща на Латина
Анастасова Младенова
Къща на Георги Илиев
Тасов
Къща на Спас Асенов
Тодоров
Георги Иванов Коцин

археологически местно
археологически местно
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

с. Черешовица
1
2

Къща на Панчо Каменов
Панов
Къща/старата/ на Петър
Ангелов Иванов

архитектурностроителен
архитектурностроителен

с. Ягодово
1
2
3
4

Къща на Богдан
Александров Богданов
Къща на Петър
Трендафилов Георгиев
Къща на Гинка
Богданова Георгиева
Къща на Ангел
Михайлов Петров

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Предписания за устройство на имотите, в които са разположени недвижими културни
ценности, и охранителните зони
№

ОБЕКТ
/адрес, локализация/

Кадастрални данни
кв. парц.

пл.№

Предписания

с. Балювица

1

Църква "Св.Троица"

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.

гр. Берковица

1

Сградата на първото
училище в гр.Берковица,
в двора на църквата
"Св.Никола"

2

Гроб на Г.Кръстев в
двора на църквата
"Св.Богородица"

3

Антична и
средновековна крепост
"Калето", до града

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
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4

Кулата - часовник
Часовниковата кула ,
ул."Кирил и
Методий"№2

60

10

1000

5

Къщата, в която е живял
Ив.Вазов като берковски
съдия Къща-музей "Иван
Вазов", ул."Берковска
река" №13
Къща-музей "Иван
Вазов"/потон/
Музей
"Ив.Вазов"/таван/

82

84

684

6

Турската баня,
ул."Кестенарска"
Старата турска
/Римска/баня
/заб.К.Василева*

71,
72,
66

7

Място на сражение от
1923г. м."Алчов Баир"

8

Лобно място Пено
Еленков, казармите

9

Къща на Димитър
Филипов, ул."Кирил и
методи"

37

1926

8

1091

Всички искания за намеси в имота, който следва
да бъде отреден за НКЦ, както и в
охранителната зона следва да се съгласуват по
реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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10

11

12

13

Родната къща на Иван
Изатовски

Лобно място на Филип
Дамянов 500м.,
северозападно
Лобно място на
въстанници от 1923г.,
м."Куртов гроб", 1км.
източно
Църква "Св.Николай",
ул."Тимок"№42
Камбанария при
църква"Св.Николай"

14

Църква "Св.Богородица"
,ул."Здравченица"№8
Църква "Рождество
Богородично"
Камбанария при
църква"Св.Богородица"

15

Църква "Св.св.Кирил и
Методий" в Клисурския
манастир /резбата/
Църква "Св.св.Кирил и
Методий"/Клисурски
манастир/

16

Къща на Сърбинскамузей "Емил Марков"

31

8

1312

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.

159

423
424

59

757

963

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
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охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

17

Коновата къщаетнографски музей

18

Хан, ул."Берковска река"
№11
Сграда на табашки
еснаф/хан/

19

Политехническа
гимназия "Д-р Иван
Панов"

75

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
963
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемно962
устройствени проучвания със силуети. На
ПИ
базата им следва да се изготвят проекти за
№03928.512.91
изменение на ПУП, както и инвестиционни
по КК
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
971
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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20

Къща на Борис Илиев
Канчев
ПИ 03928.511.104

37

21

Сграда на бившата
земеделска банка

85

22

Къща на Димитър
Софиянски ,
ул."Здравченица" №11

55

23

Къща на Илия Томов
ул."Ангел Кънчев" №6

3

1093

958

1

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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24

Училище "Отец
Паисий"/ в църковния
двор/, ул."Тимок"№42

25

Къща на н-ци на
Николай Кръстев , ул.
"Шейново" №5

26

Къща на н-ци на Иван
Грозданов, ул."В.Левски"
№1

27

Къща на Екатерина
Стефанова, ул."Кирил и
Методий"№ 5

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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28

Голямата къща на Петър
Антонов, ул."Г.Генов"
№18 Малката къща на
Петър Антонов, в двора

29

Къща на Николина
Томова, ул."Берковска
река" №35
Къща на Аспарух Томов,
ул."Берковска река" №35

30

Старинна крепост,
северно от града

31

Къща на Исак Хаския
/сега ХЕИ/ , ул."Кирил
и Методий" №7

36

V

1101

61

II

993

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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32

Жилищно -търговска
сграда с аптека,
ул."Д.Филипов"

33

Жилищно -търговска
сграда , ул."Иван
Вазов"/ул."Д.Филипов"

34

Къща на Емил Соколов,
ул."Г.Генов" №16

100

VIII

845

35

Къща на Шишков,
бул."Д.Филипов"

97

VIII

919

85

996

1214

Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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36

Къща на Ванчурката,
ул."Тимок"

37

Къща-фурна
,ул."Ив.Вазов" /
ул."Хризантема" №3

101

I

640

38

Къща на П.Сиринярски,
ул."Хризантема" №1

101

I

640

39

Къща на П.Симеонова ,
ул."Ив.Вазов" №8

101

XVI

641

Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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40

Къща на Д.Андреев,
ул."В.Левски" №4

104

VII

580

41

Къща на Арсен
Филипов, ул."В.Левски"
№6

104

VIII

581

42

Къща на В.Дойчинова ,
ул."В.Левски" №7

105

VI

586

43

Къща на Константин
Кръстев, ул."Кирил и
Матодий" №8

60

XII

1012

Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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44

Къща на Клисурски,
ул."Кирил и Методий"
№18

37

V

1088

45

Къща на Сумерски,
ул."Берковска река" №33

36

II

1100

46

Жилищно-търговска
сграда , ул."Замфир
Попов"/"Берковса река"

47

Джамията с джамийски
бунар

Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата джамия. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
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подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.

48

Жилищно-търговска
сграда ,
ул."Александровска"/
ъгъла с ул."Иван Вазов"

84а

IV

833

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Бистрилица

1

Средновековна крепост,
м."Людино"
1км.югозападно

2

Къща на Никола
Спиридонов

3

Църква "Св.Георги"

49

VI

150

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
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следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
с. Бокиловци

1

Църква "Св.Лука"

2

Къща на Цеко Лилков

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Боровци

1.

Средновековна крепост,
м."Креща", 7-8 км.южно

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.

с. Бързия

104

Антична крепост
1 м."Марков град", 45км.южно

2

Църква "Св.Николай"

3

Историческо място
м".Равнилота",
12
км.южно

4

Място на сражение,
м."Петрохан"

5

Къща на братя
Ананиеви

10а

280

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Гаганица

1

Старата църква
"Св.Възнесение" Църква
"Възнесение Христово"

44

XVIII

187

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които

105

2

Къща на Богдан
Шебечки

3

Къща на Първан
Николов

4

Къща на Аспарух
Данков

5

Къща на Замфир
Антонов

следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
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6

Антично селище, при
варниците,
1км.североизточно

7

Средновековна крепост,
м".Грамагье"-кулата,
800м., източно

8

Средновековна крепост
м."Предилов церак", 45км. южно

базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
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санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
с. Замфирово

1

Антична и
средновековна крепост,
м."Непирча", над селото

2

Антично селище,
м."Чъртаво", 4-5км.
северно

3

Средновековно селище,
м."Чавкаровото", 5-6км.
северно

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
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случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.

4

Братска могила, в парка

5

Лобно място на Замфир
Попов и Тодор Благов,
м."Чъртаво",
4км.северно

Всички искания за намеси в имота, отреден за
НКЦ, както и в охранителната зона следва да се
съгласуват по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и 2.

Църква "Възнесение
Христово"

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.

6

с. Костенци

1

Църквата "Св.Троица"

2

Къща на Младен
Йорданов Младенов

Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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3

Къща на Ангел Пелчов

4

Къща на Цеко Михайлов
Киров

5

Къща на Борис Иванов
Ганов

6

Къща на Мито Георгиев
Петров

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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с. Котеновци

1

Антично селище м."Селище", в селото

2

Античен некропол м."Селище" над селото

3

Църква "Св. Възнесение"

4

Къщата на Петко
Георгиев

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Не се допуска обработка на почвата.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота на НКЦ. Инвестиционна инициатива в
охранителната зона може да се осъществи на
базата на влезли в сила, съгласувани с
Министъра на културата ПУП и РУП, които
следва да включват силуетни планове, в които да
е отбелязана самата църква. Инвестиционните
проекти подлежат на задължително съгласуване
по реда на ЗКН, чл. 84, ал. 1 и ал. 2. Височините
на сградите не трябва да надвишават 15м, като
изключения се допускат само за вече одобрени
подробни устройствени планове към датата на
одобряване на ОУП на Община Берковица.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
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5

Къщата на Карамфила
Младенова

6

Къщата на Антон
Давидов

7

Къщата на Найден
Тасков

8

Къщата на Иван
Михалов

изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
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9

Къщата на Първа
Кръстева

изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Лесковец

1

Средновековна крепост,
м."Бандерата",
3км.западно

2

Къща на Иван Кръстев
Илиев

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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3

Къща на Петър Колов
Атанасов

4

Къща на Милен Кръстев
Йоцин

5

Антично селище,
м."Селище", 2км.
западно

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.

с. Мездрея

1

Антично селище, в
селото

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
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2

Къща на Григор
Трифонов Иванов

на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Песочница

1

Къща на на-ци на Петър
Иванов Зинов

2

Къща на Иван Георгиев
Иванов

3

Къща на Георги Лозанов
Истатков

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Петрохански проход

1

Антична крепост,
м."Козница", източно

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.

с. Пърличево

1

Къща на Зорка
Желязкова

2

Къща на Илия Стоянов

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
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3

Къща на Крум Цветков

Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Слатина

1

Антично селище,
м."Мунтин дел", 2
км.североизточно

2

Античен некропол,
"Богданова махала", 2 км.

В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Допуска се плитка обработка на почвата (оран)
до 0,25 м.
В границите на имота, който следва да бъде
отреден за разкритата археология, както и в
охранителната зона, се забранява:
1. извършването на изкопни работи; 2.
дълбочинната обработка на почвата; 3.
засаждането на дървета и култури с дълбока
коренова система; 4. влизането, паркирането и
преминаването на моторни превозни средства;
5. пашата на домашни животни; 6. разкриването
на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се повреждат или
изменят както естественият облик на
местността, така и водният ѝ режим; 7.
извеждането на сечи, освен отгледни и
санитарни; 8. всякакво строителство, освен в
случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на ЗТ;
Не се допуска обработка на почвата.
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3

Къща на Латина
Анастасова Младенова

4

Къща на Георги Илиев
Тасов

5

Къща на Спас Асенов
Тодоров

6

Георги Иванов Коцин

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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с. Черешовица

1

Къща на Панчо Каменов
Панов

2

Къща/старата/ на
Петър Ангелов Иванов

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

с. Ягодово

1

Къща на Богдан
Александров Богданов

2

Къща на Петър
Трендафилов Георгиев

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
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охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.

3

Къща на Гинка
Богданова Георгиева

4

Къща на Ангел
Михайлов Петров

Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Ново строителство в имота на НКЦ и
охранителната зона подлежи на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Искания за надстрояване, пристрояване и
допълващо застрояване се допускат след
извършване на предварителни обемноустройствени проучвания със силуети. На
базата им следва да се изготвят проекти за
изменение на ПУП, както и инвестиционни
проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и
охранителната зона също подлежат на
задължително съгласуване с Министъра на
културата.
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