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I. Увод 

Община Мирково попaда в административните граници на 

Софийска област, в централните части на Република България (фиг.1). 

Обособена е като община след разделяне на старата административна 

единица - община Средногорие (със Закон за административно-

териториални промени в страната от 12.08.1991 г. Обн., ДВ, бр. 69 от 

22.08.1991 г.)  на шест самостоятелни административно – териториални 

единици: общините Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч, Чавдар и 

Антон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Местоположение на Община Мирково. 
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Заема площ от 208, 02 кв. км, което е 1, 88 % от територията на 

България с общ брой на населението 2 501 души – съответно 0,04 % от 

населението на страната, което я прави една от най-малките общини в 

регионален и  национален мащаб. 

Общината е разположена в западната част на Златишката 

котловина на 62 км. източно от град София. На север границите и 

попадат върху южните склонове на Стара Планина, а на юг върху 

северните склонове на Средна гора. 

На изток общината граничи с общините Челопеч и Чавдар, на 

запад с Горна Малина и Елин Пелин, на север с община Етрополе, а на 

юг с Панагюрище, Ихтиман и село Петрич (община Златица).  

Общината е разположена в непосредствена близост до столичния 

град София и град Пловдив, което е предпоставка за изграждане на 

добри връзки със северната и  южната част на Република България. 

Изградената жп линия София – Бургас и главен път Е–871 София – 

Карлово – Бургас поставя общината в благоприятно комуникационно 

положение. 

Селищната структура на Община Мирково е съставена от 5 села и 

6 махали. Село Мирково е общински център и в него е концентрирано 

основното население и социално-икономическата активност в общината. 

Населените места са равномерно разпределени в структурата на 

общината като махалите са ситуирани основно в южната част. 

За територията са в сила и предстоят да бъдат актуализирани 

система от документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. 

Реализациите на предвижданията на стратегическите документи, 

включително евентуалното им финансиране по оперативни програми 

на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. 

За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на територията 
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регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на 

община (ОУПО), който обхваща населените места в общината и техните 

землища. Предназначението на този планов документ е дефинирано по-

подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на община Мирково, отчитайки първостепенната 

важност на описаните по-горе обстоятелства, оценява потребността от 

основаване на бъдещото управление на общинската територия върху 

Общ устройствен план и стартира процедура по изработването му. 

Настоящият документ включва данни за физическата среда и основните 

дейности на територията, респ. проблемите на тяхното функциониране, 

и формулира целите, задачите и изискванията към ОУП на община 

Мирково, съобразно положителните тенденции в развитието и 

обществените приоритети. 

 За изработването на настоящото Задание за ОУПО са направени 

множество проучвания, които въз основа на направените анализи и изводи, 

обосновават изискванията към проекта за ОУПО: 

• природо-географски условия и ресурси; 

• културно наследство; 

• териториална структура и земеползване; 

• демография и трудов потенциал; 

• икономически активности - състояние и тенденции; 

• селищна мрежа и населени места; 

• социална инфраструктура; 

• транспортна инфраструктура; 

• енергийни системи, водоснабдяване и канализация; 

• състояние на компонентите на околната среда 

 Анализът на състоянието и резултатите от гореописаните 

проучвания ще бъдат използвани при изработването на общия устройствен 

план на община Мирково. Изводите от проучванията и изисквания към 
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проекта за ОУП на община Мирково и ще се разгледат в следващите глави на 

заданието. 

II. Цели и задачи на ОУПО 

1. Цели на плана 

 Основната цел на Общия устройствен план на общината е 

цялостното устройство на територията на община Мирково. С общия 

устройствен план на общината следва да се определи общата структура 

и преобладаващото предназначение на територията, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура, регламенти за 

опазването на околната среда и обектите на културното наследство. 

 Предвид принципите на устойчивото развитие постигането на 

основната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели: 

• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране 

на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие 

(ЗРР), а именно: Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012 – 2022 г.; Регионален план за 

развитие на Югозападен район за планиране 2014 - 2020г.; Областна 

стратегии за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г.; Общински план 

за развитие на община Мирково. Извеждане на устройствени проблеми, 

произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните 

програми за прилагане на ОПР; 

• Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за 

стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г.; Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 

на Югозападен район за планиране;  Регионалната схема за 

пространствено развитие на Софийска област;  Концепцията за 

пространствено развитие на община Мирково; 
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• Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез 

стимулиране на  публично-частното партньорство; 

• Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на 

културно наследство; 

• Развитие на основните функционални системи - “Обитаване”, 

“Труд”, “Обслужване”, “Отдих”; 

• Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите 

ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, включително JESSIKA /Съвместно европейско 

подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали/. 

 

2. Задачи на плана 

 Основаващи се на формулираните цели на ОУПО може да се 

изведат следните задачите на ОУП на община Мирково: 

• Определяне на общата структура на територията и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните части; 

• Определяне преобладаващото предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати 

от плана; 

• Определяне на разположението на мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура на територията на общината и връзките 

им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 

съоръжения и обекти от национално значение; 

• Определяне на териториите с публична държавна и с публична 

общинска собственост и режимът на тяхното устройство; 

• Определяне на териториите с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и 

начин на устройство и защита; 

• Определяне на териториите за активно прилагане на 

ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне; 
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• Съгласуване на общия устройствен план със заинтересуваните 

централни и териториални администрации, със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества; 

• Създаване на Специфични правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО; 

• Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и 

определяне на последователност на реализирането им във времето. 
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III. Природо-географски условия и ресурси 

1. Релеф 

 Според физико-географското райониране на България Община 

Мирково (с.Мирково, с.Буново, с.Смолско, с.Бенковски, с.Каменица) 

попада в Преходно-планинска котловинна зона, Западна (Краищенско-

Ихтиманска) част (в западната част на общината) и Северна 

(Средногорско-Задбалканска) част. 

 Краищенско-Ихтиманска част се простира западно от река 

Тополница. Отличава се с разнообразен и силно диференциран релеф, 

наподобявайки мозайка от планина и равнина, в северозапад - 

югоизточна посока.  

 Северна (Средногорско-Задбалканска) част е разположена на 

изток от река Тополница. В тези предели попада и Средна гора с развити 

склонове - къси, дълги северни и полегати южни. Наблюдава се слабо 

разчленение на карста от 0,5-1,0 km/km² и среден наклон от 3 до 5 

градуса.  

 Релефът се определя от хълмисто-ниско планински със средна 

надморска височина от 400м към среднопланински  - 800-1200м средна 

надморска височина (фиг.2).  

 Наблюдава се формиране на напречни ридове, които обуславят 

Задбалканските котловини. В изследваната територия попада Златишко-

Пирдопския праг със средна надморска височина от 750м.  

 Според обобщеният модел на тектонския строеж на съвременния 

релеф територията около река Тополница попада между 200 и 600м. А 

разглежданата територия достига 6000-1400м надморска височина. 

землището на общината се разпростира между 230 и 365 хоризонтал с 

неправилно членение на релефа и изявени височини.  

 Многообразието на релефа на община Мирково определя 

структурните  особености в отделните части на нейната територия, 
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включващи планински масиви от  Стара планина и Средна гора и част 

от котловинното поле, заключено между тях. Населените места в 

общината са разположени върху равнинен терен. Село Мирково е 

разположен около главен хоризонтал 150, а на най-голяма височина е 

ситуирано с.Бенковски - 350м. Землището на с.Мирково е разположено 

върху Златишкото поле, достигайки връх Гълъбец, а на юг - речна 

долина. Село Буново се намира в западния край на Златишкото поле, 

между Стара планина и връх Гълъбец. Село Смолско се е развило в 

западния край на Пирдопско-Златишката котловина, попадайки в 

Средногорската селищна система. Землището му е затворено между 

планински хребет "Войняк", с долина, прорязваща Ихтиманските 

възвишения и Петрешката котловина, образувана от реките Смолска, 

Буновска, Мирковски и Тополница. Землището на село Бенковски е част 

от тясната котловина "Келаво-Кемарски" височини, а землището на с. 

Каменица се е развило върху тясна котловина в Ихтиманската средна 

гора. Оградено е от височините Босе, Яловица, Ветровец, Заногата, 

Чумна бука, Райковец, връх Армеец и връх Голяма Икуна, който е най-

високия връх в планина Белица. 

 Минималната надморска височина за общината е 491м, а 

максималната 1785м. Като средна надморска височина може да се 

определи - 1294м. Средното отклонение е 867,45м, а стандартното такова 

- 239,1586. Най-голяма част от територията на общината е разположена 

около 695метра, а най-малка част е на височина от 494м. Средната 

надморска височина на най-голямата част от територията е 811м. 
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Фиг.2. Хипсометрична карта – Община Мирково. 
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Таблица 1: Надморска височина в община Мирково 

Минимална 

надморска 

височина (м) 

Максимална 

надморска 

височина  (м) 

Средна 

надморска 

височина  (м) 

Средно 

отклонение  

Стандартно 

отклонение 

491 1785 1294 867,452637 239,158615 

 

 От характеристиката на релефа на община Мирково могат да се 

направят няколко извода. В равнинната си част, има добри предпоставки за 

развитие на земеделие и друг вид стопански дейности, докато във 

високопланинската част се затруднява не само използването на земята, но и 

прокарването на инфраструктура. 

 Чрез ОУПО да се изследват обстойно теренните дадености и 

предпоставките за пространствено и социално-икономическо развитие на 

общината. 

 

2. Климат 

 Община Мирково попада в Умерено-континентална климатична 

област, с подобласт - Ихтиманска и същинска Средна гора. Най-общо 

климатът може да бъде определен като умерено-континентален. 

 Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, 

прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна 

амплитуда на температурата на въздуха (22,2ºС). Средната годишна 

температура на въздуха е 10 °С, а абсолютната минимална температура е 

428,4 ºС. Радиационният баланс е 1001-1250 MJ/m²/год. 

 За преобладаващата част от територията на общината валежният 

режим е благоприятен – средногодишните валежи са 600 мм, с летен 

валежен максимум (220 мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 

мм; януари – 31 мм). Снежната покривка се задържа около 100 дни. 
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Средната стойност на относителната влажност е 68 %. Честотата на 

валежите от град през май-август е 3-4 пъти. 

  

 Преобладаващите ветрове са от северозапад с чистота 40-50%. Като 

територията се отличава със среден на брой дни тихо време през 

годината - 25-40%. 

 От направения анализ на микроклиматичната обстановка на 

територията на община Мирково, може да се определи, че територията е 

подходяща за развитие на отдиха, обитаването и на определени типове 

земеделие.  

 Тези фактори трябва да се вземат под внимание при изготвянето на 

функционалното зониране на територията с ОУПО. 

 

3. Хидрографска мрежа 

 Водните площи към разглежданата територия попадат към 

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

 Сложният вътрешно-блоков строеж на Краищенско-Западно-

Средногорска планинско-котловинна подобласт намира пряко 

отражение в речно-долинната мрежа, липсвайки единна хидрографска 

мрежа. 

 Характерни за реките от тази хидрографска мрежа (фиг.3) са 

следните показатели: слаба поройност, сумарно изпарение от речните 

басейни - 400мм/год., повърхностен отток на водите - 300мм/год., 

подземен отток на водите - 100мм/год., среден многогодишен отток на 

реките - 300мм. Средната честота на речните прииждания е 2. Според 

хидрохимичната класификация реките са хидрогенкарбонатно-

сулфатно-калциеви.   
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Водните площи на територията на общината са общо 607 дка, в 

които влизат водни течения 467 дка, микроязовири – 117 дка и 

рибарници – 23 дка. 

 

Фиг. 3. Хидрографска мрежа – Община Мирково. 
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Таблица 2: Речна мрежа в община Мирково 

Река Местоположение Извиране Вливане Тип 

Буновска землище с.Буново Стара 

планина 

р.Тополница водосбор 

Мала река землище 

с.Каменица 

Средна гора р.Каменишка водосбор 

Голяма река землище 

с.Каменица 

 р.Каменишка водосбор 

Кордунска 

река 

землище 

с.Каменица 

мах.Скумица р.Каменишка водосбор 

Каменишка землище 

с.Каменица 

Средна гора р.Тополница водосбор 

Мирковска землище 

с.Мирково 

Стара 

Планина 

р.Буновска водосбор 

Смолска землище 

с.Смолско 

Средна гора р.Тополница водосбор 

 

Таблица 3: Язовири в община Мирково 

Язовир  Местоположение Обем (м³) Напоителна 

площ 

Исин Пунар с.Мирково 15000 150дка 

Каменна 

могила 

землище 

с.Мирково 

306000 1500дка 

Войняг землище 

с.Смолско 

280000 1000дка 

 

 През територията на община Мирково преминават няколко малки 

реки, притоци на река Тополница. С най-голям водосбор е река Смолска 

и река Буновска. По–малката река Мирковска е ляв приток на р. 
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Буновска, река Каменишка е водосбор на реките Мала река, Голяма река 

и Кордунска, преминаващи през село Каменица. И четирите реки 

отводняващи територията на общината формират долини с големи 

надлъжни наклони. Пълноводието им е през периода април – юли, а 

най–ниски води се наблюдават през сезона август – октомври.  

 Четири микроязовира са изградени на територията на община 

Мирково – “Радин извор”, “Каменна могила”, “Войняк”("Смолско"), 

“Исин пунар". Язовир “Радин извор" е част от собствеността на 

предприятие "Елаците-мед"АД и се използва за промишлени нужди. 

Язовир "Исин пунар" е с обем от 15000куб.м, с площ от 6.695дка. Намира 

се в местност Равнака, село Мирково. Стената му е земнонасипна с 

височина от 4м и дължина от 120м. За изпущането му се използват 

стоманобетонни тръби с φ300 и φ400, гравитачно. Използва се за 

напоителна площ от 150дка. Язовир "Каменна могила" също се намира в 

землището на село Мирково. Обемът му е 306 000м³. А напоителната 

площ, за която се използва е 1500дка. Язовир "Войняг" е познат още под 

името "Смолско", идващо от местоположението му - в землището на село 

Смолско. Обемът му е 280 000 м³ и е предвиден за напояване на 1000дка 

земеделски земи, гравитачно. Стената му е изпълнена с височина от 130м 

и дължина от 102м.  

 Община Мирково разполага със сравнително ограничени по количество, 

но със запазено добро качество повърхностни води. През територията 

преминават седем реки с местно значение. Има наличие на четири язовира - 

три общински и един частен, които дообогатяват хидрографската мрежа на 

територията на общината. 

 Чрез ОУПО е необходимо да се осигурят устройствени условия за 

опазването и правилното използване на водните площи. Да се потърсят 

възможности за разнообразното използване на тези ресурси в лицето на 

развитие на различни видове туризъм и рекреационни дейности. Трябва да се 

отчете и важността на елементите на ландшафта. А чрез Правилата и 
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нормативите за прилагане на плана де се съобразят последващите 

устройствени планове към прилежащите територии и да бъде осигурен достъп 

до тях. 

4. Почви 

 Според разпределението на карста изследваната територия 

попада в Средногорско-Тракийско-Странджанска област с район 

Смолски. Като представители са покрити долнокредитни и мастрохтски 

варовици. 

 Наблюдават се ерозионни процеси в северната част на общината с 

интензитет от 151-500 t/ср. год. km². 

 Поради разнообразието на релефът в землището на село Мирково 

и почвената покривка е разнообразна. Типовете почвени слоеве са 

кафяви горски, канелени горски, алувиални и алувиално-делувиални и 

планинско ливадни.  

 Кафявите горски почви са тъмни, преходни и светли. Те заемат 

обширни пространства на територията на общината и са подходящи за 

отглеждане на картофи, ръж, едногодишни фуражни култури, 

естествени ливади.  

 Канелените горски почви също заемат голяма част от територията 

на общината. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, 

царевица. При благоприятни микроклиматични условия върху тях се 

развиват добре и някои овощни видове.  

 В долините на реките Житница, Дълбок, Селска, Гушава, Конска, 

Маргарата, Браткеве са разпространени алувиални и алувиално-

делувиални почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни 

градини. По билото на Стара планина са развити планинско-ливадни 

почви, богати на органично вещество и с добре оформен чим.  

 Почвите са важен ресурс за развитието на земеделието и 

животновъдството. Следователно със зонирането и  устройствените режими 
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на ОУПО на землището на община Мирково трябва да бъдат запазени 

качествените земеделски земи. 

5. Геоложки условия и полезни изкопаеми 

 Спрямо геоморфоложкото райониране община Мирково попада в 

Провинция на активна мизийска платформена окрайнина, Централно 

средногорска планинско-котловинна подобласт с регион на Същинска 

средна гора и Краищенско-Западно-Средногорска планинско-

котловинна подобласт с регион Западно средногорски (западна част на 

общината). А според морфоструктурната схема изследваната територия 

попада в Преходна блоково-разломна зона. Геоложкият (липолого-

стратиграфски) строеж е докамбрий с представители на други 

метаморфни комплекси, а в северната част на землището на общината е 

късна креда, представена от седиментно-вулканогенни скали.  

 Територията попада в сеизмична зона от VІІІ степен по Медведев-

Карник, като диапазонът на зоните е 5,1-5,5.  

 Наблюдават се техногенни измерения на релефа около река 

Тополица под формата на инертни материали, баластриери, 

хвостохранилища, отрити рудници и гранити. 

 Разглежданата територия попада в Средногорска металогенна 

зона за находища на руда и промишлени материали. Намира се в 

Панагюрска рудна медна зона (Чавдар - Пирдоп) и се обуславя с 

наличието на Cu, Au, Mо. В Челопешкото рудно поле (Челопеч-

Карлиево) е с главни минерали и руди от Cu, Au, Ag, второстепенни - Bi, 

Se, Te, Pb и Zn. Тази зона за добив на цветни и благородни метали е от 

най-голяма значение за територията на страната. Като по специално в 

Челопеч са представени от меднопиритов тип. А по отношение на 

златото е на едно от най-големите места по добив в Европа. Също така се 

характеризират с добив на цинк, олово, кадмий, но това обуславя и 

редица екологични проблеми.  
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 При зонирането на територията и определянето на специфичните 

правила и нормативи към ОУПО и при функционалното зониране на 

територията трябва да се съобразят със съществуващите геоложки условия. 

6. Гори 

 Горският фонд в община Мирково заема 11710,42ха или 56,293% от 

територията на общината. Като в землищата на отделните населени 

места варира от 65,014% (1039,987ха) за с. Бенковски до 45,05% 

(2858,231ха) за с.Мирково. 

 

Таблица 4: Горска територия на община Мирково 

Землище Землище (ха) Горски територии (ха) % 

с.Бенковски 1599,626 1039,987 65,014 

с.Буново 4985,636 3226,477 64,715 

с.Каменица 3759,241 2410,046 64,110 

с.Мирково 6344,567 2858,231 45,050 

с.Смолско 4113,370 2175,680 52,893 

Община 

Мирково 

20802,440 11710,420 56,293 

 

 Той е разнообразен и богат. В рамките на общината е представен 

от стопански гори и земи, резервати, национален парк, защитни 

местности и недървопроизводителни зами. Стопанските гори и земи са 

2702,74ха, а недървопроизводителните - 1373,75ха. На територията 

защитените местности са 18,07дка, а резерватът е на площ от 2539,58ха. 

Площта на националния парк е 5075,29ха. 

 Горският фонд е представен от иглолистни гори, широколистни 

високо и ниско стеблени, поляни и ливади. Иглолистни гори са  2405,7 

ха. Широколистните високо стеблени са 2317,1, а ниско стеблените - 571 

ха. Горите, които са за реконструкция са 2037,9 ха, а издънковите 2608,8 
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ха. Поляните и ливадите заемат 421,4 ха, а горите, предназначени за 

сечища - 342,1 ха. Други подделения на горския фонд са горските 

пътища, просеките, разсадниците, кариерите и сипиите. 

 

Таблица 5: Баланс на горската територия на община Мирково 

Вид  Площ 

(ха) 

Дял (%) 

Стопански гори и земи 2702,74 23,08 

Резерват 2539,58 21,69 

Национален парк 5075,29 43,34 

Защитена местност 18,07 0,15 

Недървопроизводителни 

земи 

1373,75 11,73 

Общо 11709,44 100 

  

 От направения анализ ясно се вижда, че община Мирково разполага с 

богат и разнообразен горски фонд. 

 Пред ОУПО трябва да се поставят задачи за опазването му; за 

определяне на точни и конкретни граници на горските територии, чието 

предназначение не може да бъде променяно; да се отразят границите на 

териториите с различно предназначение и устройствения им статут според 

нормативната уредба. Да се потърсят възможности за развитие на различни 

туристически и рекреационни дейности, където това е възможно. Да се 

осигури необходимия достъп и акуратност на техническата 

инфраструктура. 
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IV. Културно наследство 

 Културните пейзажи формирани в общината са вследствие от 

взаимодействието на природата и човека. Културното наследство 

обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо 

наследство като съвкупност от културни ценности, които носят 

историческа памет и национална идентичност.  

 Според архива на Националния институт за недвижимо културно 

наследство на територията на община Мирково няма обявени, 

регистрирани или декларирани недвижими културни ценности, но има 

редица обекти притежаващи научна и културна стойност за общността 

и обществото от местно значение.  Необходимо е идентифициране, 

деклариране и предоставяне на статут  на обекти и изготвяне на списък с 

недвижимите културни ценности в Община Мирково. 

 Като най-значими обекти на територията на общината може да 

определи църква "Възнесение Богородично " село Смолско, построена 

през 1859 година от Ганчо Трифонов – обявена за недвижима културна 

ценност през 1974 година.Реставрирана е през 2005 г.; 

 

Други културно-исторически обекти са: 

Църква “Свети Великомъченик Димитрий” в село Мирково е 

построена през 1834 г. от трънските майсторите Минко и Дело. 

Църковните иконите са дело на Давид Зограф, Иван Неделков и Иван 

Стоянов Зографски в периода между 1850-1860 г. Днес църквата е една от 

малкото в България с позлатено кубе; 

Първата пивоварна фабрика в България, построена в село Мирково 

от Иван Радов Маслев през 1878 година. 

Параклис "Възнесение господне"  - Параклисът е построен близо до 

мястото на старо светилище, под местността "Бърдо", с. Мирково, но 

сградата е малко изместена на север, тъй като над оброчището минава 

далекопровод, който налага постройката да бъде отдалечена на 
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безопасно разстояние. Храмът е красиво изписан от художника Огнян 

Пеев от гр. Пирдоп. Параклисът е открит през 2011г. и осветен от Негово 

Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил; 

Комплекс-параклис “Свети Равноапостоли Константин и Елена” се 

намира в местността Таушаница” в село Мирково. Място, на което е 

построен комплексът, е обитавано още от тракийски времена, когато 

през 13 век се е издигал параклис с ограда и църковни помощни 

пристройки. До параклиса има малка чешма, откъдето се открива 

живописна гледка към равнината; 

Църква "Въведение Богородично" в село Смолско (Община 

Мирково) е построена 1859г. от Ганчо Трифонов. По-късно е включена в 

списъка на паметниците на културата. Реставрирана е през 2005 г.; 

Паметник на първата българска кооперация - Монументът 

представлява разделения на четири части печат на Земеделско 

спестовно-заемно дружество “Орало”. Изграден е от камък, тежащ 20 

тона. Земеделско спестовно-заемно дружество “Орало” е създадено през 

1890 година от българския писател, общественик и политик Тодор 

Влайков и Тодор Йончев.  

Паметник, построен в чест на руските освободители на връх "Баба" в 

Стара планина. 

Паметник на гара Буново - На 9 март 1985 г. български граждани с 

турско самосъзнание взривяват вагон близо до гарата в Буново. Загиват 3 

деца и 4 жени. Атентаторите са осъдени на смърт. 

Бомбата е поставена във вагона за майки с деца на влак № 326, който 

се движи от Бургас за София. Бомбата е с часовников механизъм, а часът 

е разчетен да съвпадне с навлизането на влака в тунела в района на гара 

Буново. Там паниката и липсата на достатъчно въздух биха довели до 

възможно най-голям брой жертви. 

Заради маневра на гара Златица влакът закъснява с две минути и 

взривът избухва в 21:31 ч. на гарата, а не в тунела. 
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През 1990-та година на сградата на гара Буново е открита паметна 

плоча, а на 11 септември 2007 г., близо до гарата, е открит паметник на 

жертвите на атентата, представляващ монументална скулптурна 

композиция, висока 7 метра. Днес те ни напомнят за това трагично 

събитие, останало в най-новата история на България като Атентат на 

гара Буново. 

Мемориален комплекс Васил Левски - През 2007 г. на ок. 3 км. южно 

от Буново, в непосредствена близост до прохода "Гълъбец" бе открит 

мемориален комплекс "Васил Левски" в памет на дейността на Апостола 

в селото и региона. 

Общината трябва да бъде представена като съвкупност от 

нематериално и материално недвижимо и движимо културно 

наследство. Народните традиции и културните обичаи са 

нематериалния ресурс, които може да задържи посетителите в общината 

и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния 

туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и 

разрастващ се град са културните ценности заложени в селищните 

характеристики на общината. С времето те биват възстановени, 

адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината и 

формирането на културни туристически зони. 

Културният календар на общината обхваща:  

 1.традиционните събори: 

• в село Мирково – първа събота след Великден;  

• в село Смолско – 29 юни /Петровден/;  

• в село Буново – първа събота на месец октомври;  

•  в  село  Каменица  –  първа  събота  на  месец септември;   

• в село Бенковски – първа събота след “Св. Дух”.  

2. местни  обичаи,  свързани  с  религиозните    “Рождество  

Христово”  и  “Сирни  заговезни”   

• традиционно пеене на пръстени на 1 януари;  
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• пролетен карнавал на маските в село Мирково и село 

Буново;  

3. културни  мероприятия,  свързани  с  чествания  на  официални  

празници  и годишнини  

• празнична програма по случай 3 март;  

• празничен концерт на учебните заведения по случай 24 май;    

• общински преглед на самодейните състави – месец май;  

• полагане  на  цветя  на  паметниците  и  паметните плочи на 

загиналите за освобождението на България на 2 юни; 

• месец декември – месец на културата, организиран от 

читалище “Христо Ботев”. 

Културното наследство е фактор изграждащ позитивни 

партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на 

урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните 

дейности носещи идентичността на региона /културното и природно 

наследство, историческата памет/ и социално-икономически дейности в 

новите урбанизираните територии. Водеща роля в съхраняването, 

опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората. 

Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции. 

Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в 

селищната структура на общината придава ново значение и го 

представя като ресурс за социално-икономическо развитие. На 

културното наследство днес се гледа като на материален и духовен 

ресурс, който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на 

вложените в него инвестиции. Днес можем да разглеждаме развитата 

културна индустрия като двигател на икономиката на даден регион и 

възможност за балансирано и устойчиво  развитие на региона. 

  

На територията на община Мирково има редица обекти с научна и 

културна стойност, които не са декларирани като недвижими културни 
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ценности и не са отбелязани в архива към Националния институт за 

недвижимо наследство в България. 

  Чрез ОУПО трябва да се оценят, да се определи значението им и тези, 

които имат културна стойност с местно или национално да бъдат 

регистрирани и включени в списъците към НИНКН. Чрез устройството на 

територията да станат част от териториалните и функционални системи. 

Да се поставят ограничения относно устройствената, строителната или 

друга човешка намеса. Да се експонират адекватно за времето и мястото си. 

Да се осигури необходимата техническа инфраструктура към тях. Да се 

включат като елементи към развитието на туристическата и 

рекреационната  дейност. 
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V. Териториална структура 

1. Обща характеристика 

 Общата територия на община Мирково е 20802,44ха. При 

формиране на селищната структура на общината водеща роля имат 

географската характеристика и основните урбанистични оси. 

Териториалната структура (фиг.3) е представена от общински център – 

село Мирково и селата Буново, Бенковски, Каменица и Смолско.  С най-

голямо землище е това на общинския център – Мирково (6345ха), 

следвано от землищата на селата - Буново(4986ха), Смолско (4113ха), 

Каменица (3759ха) и Бенковски (1600ха).  В село Миково са 

концентрирани основните социално-икономически дейности в 

общината.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3. Териториална 

 структура – 

 Община Мирково. 

 



29 

 

Таблица 6: Землища (ха) в община Мирково 

Землище Площ (ха) 

с. Мирково 6345 

с.Бенковски 1600 

с.Буново 4986 

с.Каменица 3759 

с. Смолско 4113 

 

 На територията на общината държавната публична собственост е 

2,15% или 4447,27ха, а държавната частна е с най-голям процент - 56,15%. 

Площта на обществените организации е 824,08ха (3,96%). Общинската 

публична собственост е 7,22%, а общинската частна - 0,78%. Терените 

стопанисвани от общината са трети по големина, с 9,58%. Частната 

собственост е едва 18,67% или 38883,55ха. Съсобствеността на 

територията на общината е 1,48% (308,46ха). 

 

Таблица 7: Вид собственост в община Мирково 

Вид собственост Площ 

(ха) 

Дял % 

Държавна публична 447,27 2,15 

Държавна частна 11680,00 56,15 

Обществени организации 824,08 3,96 

Общинска публична 1502,69 7,22 

Общинска частна 162,52 0,78 

Стопанисвани от общината 1993,87 9,58 

Съсобственост 308,46 1,48 

Частна 3883,55 18,67 

Обща сума 20802,44 100,00 
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2. Баланс на територията 

 Територията на община Мирково е 20802,45 ха. Териториалната 

структура е представена от: земеделски земи, земите от горския фонд, 

урбанизирана територия, терени на транспортната инфраструктура и 

други. 

 Най-голям дял заемат горските територии с 56,293% (11710,42ха), 

следвани от земеделската територия (37,835%), по конкретно мери и 

пасища - 19,843% (4127,888) и обработваеми земи - ниви - 11,342% 

(2359,439ха). Урбанизираната територия заема 4,203% или 874,398ха. 

Останалата територия е заета от терени за жилищни функции, за 

обществено обслужване и спортни функции, курортно-рекреационни 

функции, складово-производствени функции (2,645%), транспорт, 

гробищен парк, водни обекти с незначителен дял от територията под 

един процент. 

 

Таблица 8: Баланс на територията на община Мирково 

№ Вид територия Площ 

(ха) 

Дял 

(%) 

1 Урбанизирана територия 874,398 4,203 

1.1 Населени места 94,303 0,453 

1.2 Урбанизирана територия извън регулация 780,095 3,750 

1.2.1 Терени за жилищни функции 166,005 0,798 

1.2.2 Терени за обществено обслужване 1,172 0,006 

1.2.3 Терени за озеленяване 3,650 0,018 

1.2.4 Терени за спортни функции 3,839 0,018 

1.2.5 Терени за курортно рекреационни функции 1,271 0,006 

1.2.6 Терени за складово-производствени функции 550,258 2,645 

1.2.7 Терени за обекти на културно-историческото 

наследство 

0,087 0,000 
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1.2.8 Терени за улици и площади 47,941 0,230 

1.2.9 Терени за инженерна инфраструктура 3,362 0,016 

1.2.10 За гробищен парк 2,510 0,012 

2 Територии на транспорта 274,042 1,317 

3 Земеделска територия 7870,683 37,835 

3.1 Обработваеми земи - ниви 2359,439 11,342 

3.2 Обработваеми земи -трайни насаждения 19,272 0,093 

3.3 Обработваеми земи -ливади 1105,858 5,316 

3.4 Мери и пасища 4127,888 19,843 

3.5 Неизползваема земеделска земя 47,250 0,227 

3.6 Тeритории заети от скали и пясъци 92,972 0,447 

3.7 Стопански гори и земи 118,003 0,567 

4 Горска територия 11710,420 56,293 

5 Територия заета от води и водни обекти 72,897 0,350 

  Общо 20802,440 100,000 

 

 Урбанизираната територия на община Мирково е със значително по-

голям дял извън регулация. Горската територия е широко представена и 

определя възможностите за териториално развитие на общината.  

 Чрез ОУПО да се определи потенциала на територията, 

възможностите за развитие, конкретното предназначение на имотите. Да се 

опази значимия горски фонд и обработваемите земи.  
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VI. Демография и трудов потенциал 

 

През последните пет години населението на общината намалява, 

каквато е и тенденцията за България. От 2608 души през 2009 година 

населението достига 2501 души за 2013 година, което с 4,10%.  

 Друга характеристика е половата структура на населението. В 

изследваната община, както в страната, броят на населението от женски 

пол е по-многобройно от това в мъжки. 

Таблица 9: Население в община Мирково за периода 2009-2013година 

Населено място 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

с. Бенковски 140 154 135 140 149 

с. Буново 336 332 323 317 303 

с. Каменица 117 112 107 114 115 

с. Мирково 1716 1739 1685 1675 1655 

с. Смолско 298 307 293 278 278 

с. Хвърчил 1 1 1 1 1 

Общо 2608 2645 2544 2525 2501 
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Таблица 10: Полова структура на населението в община Мирково за 

2009-2013година 

Населено 

място 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

мъ

же 

же

ни 

мъ

же 

же

ни 

мъ

же 

же

ни 

мъ

же 

же

ни 

мъ

же 

же

ни 

с. 

Бенковски 

62 78 71 83 62 73 62 78 65 84 

с. Буново 159 177 158 174 158 165 155 162 152 151 

с. 

Каменица 

53 64 51 61 48 59 53 61 53 62 

с. Мирково 846 870 861 878 837 848 832 843 820 835 

с. Смолско 151 147 159 148 152 141 146 132 149 129 

с. Хвърчил 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Общо 1271 133

7 

1300 134

5 

1257 128

7 

1248 127

7 

1239 126

2 

 

  От възрастовата характеристика на населението се 

наблюдава неблагоприятната статистика на намаляване на населението 

под 7 годишна възраст в изследваният пет годишен период - 2009-

2013година. Друга отрицателна характеристика е малкия процент на 

малолетни и голямата отрицателна разлика спрямо възрастни в 

нетрудоспособна възраст през всички изследвани години. През 

2009година малолетните са били едва 12,99%, достигайки-13,27% за 2013. 

А през този период пълнолетните в нетрудоспособна възраст са 

достигнали проценти от 34,77% (2009година) и 35,10% (2013година). 

Населението в трудоспособна възраст през целия период е около 51%, 

достигайки пик през 2012година от 51,80%. 
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Таблица 11: Възрастови групи на населението в община Мирково за 

2009година 

Населено 

място 

Под 7г. от 7 до 

13г. 

от 14 до 

17г. 

от 18 до 

59г. 

Жени 

от 18 до 

62г. 

Мъже 

над 

60г. 

Жени 

над 

63г. 

Мъже 

с. 

Бенковски 

3 6 4 26 30 46 25 

с. Буново 4 17 15 65 105 94 36 

с. 

Каменица 

3 3 0 12 24 50 25 

с. Мирково 92 105 80 436 539 300 164 

с. Смолско 1 5 1 45 80 99 67 

с. Хвърчил 0 0 0 0 0 1 0 

Общо 103 136 100 584 778 590 317 

Таблица 12: Възрастови групи на населението в община Мирково за 

2010година 

Населено 

място 

Под 7г. от 7 до 

13г. 

от 14 до 

17г. 

от 18 до 

59г. 

Жени 

от 18 до 

62г. 

Мъже 

над 

60г. 

Жени 

над 

63г. 

Мъже 

с. 

Бенковски 

3 5 3 27 30 52 34 

с. Буново 3 12 17 62 107 95 36 

с. 

Каменица 

0 3 0 13 23 47 26 

с. Мирково 102 113 66 432 550 307 169 

с. Смолско 3 5 2 45 76 99 77 

с. Хвърчил 0 0 0 0 0 1 0 

Общо 111 138 88 579 786 601 342 
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Таблица 13: Възрастови групи на населението в община Мирково за 

2011година 

Населено 

място 

Под 7г. от 7 до 

13г. 

от 14 до 

17г. 

от 18 

до 59г. 

Жени 

от 18 

до 62г. 

Мъже 

над 

60г. 

Жени 

над 

63г. 

Мъже 

с. Бенковски 2 3 1 23 28 48 30 

с. Буново 5 10 13 61 104 90 40 

с. Каменица 0 2 1 10 23 48 23 

с. Мирково 105 106 55 411 536 303 169 

с. Смолско 2 6 2 40 76 97 70 

с. Хвърчил 0 0 0 0 0 1 0 

Общо 114 127 72 545 767 587 332 

 

Таблица 14: Възрастови групи на населението в община Мирково за 

2012година 

Населено 

място 

Под 7г. от 7 до 

13г. 

от 14 до 

17г. 

от 18 

до 59г. 

Жени 

от 18 

до 62г. 

Мъже 

над 

60г. 

Жени 

над 

63г. 

Мъже 

с. Бенковски 5 5 1 26 28 46 29 

с. Буново 6 9 10 63 102 86 41 

с. Каменица 1 1 1 11 23 50 27 

с. Мирково 116 106 52 410 535 293 163 

с. Смолско 1 7 3 36 74 91 66 

с. Хвърчил 0 0 0 0 0 1 0 

Общо 129 128 67 546 762 567 326 
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Таблица 15: Възрастови групи на населението в община Мирково за 

2013година 

Населено 

място 

Под 7г. от 7 до 

13г. 

от 14 до 

17г. 

от 18 

до 59г. 

Жени 

от 18 до 

62г. 

Мъже 

над 

60г. 

Жени 

над 

63г. 

Мъже 

с. Бенковски 5 6 2 27 33 49 27 

с. Буново 5 8 7 59 99 83 42 

с. Каменица 1 1 1 13 23 49 27 

с. Мирково 125 105 54 409 517 282 163 

с. Смолско 1 7 4 38 73 87 68 

с. Хвърчил 0 0 0 0 0 1 0 

Общо 137 127 68 546 745 551 327 

 От предоставените данни може ясно да се отчете отрицателният 

механичен прираст на територията на общината. Ако през 2009година 

миграциите са достигали до 71човека или само 2,72%, то през 2013година 

достига 6,12% (153души). 

Таблица 2: Постоянен адрес на населението в община Мирково за 2009 

година 

Населено място  Постоянен адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 117 95 0 22 

с. Мирково 1716 1582 7 127 

с. Смолско 298 265 0 33 

с. Хвърчил 1 0 0 1 
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с. Бенковски 140 111 2 27 

с. Буново 336 288 1 47 

Всичко за общината 2608 2341 10 257 

 

Таблица 17: Постоянен адрес на населението в община Мирково за 2010 

година 

Населено място  Постоянен адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 154 105 3 46 

с. Мирково 332 278 1 53 

с. Смолско 112 90 0 22 

с. Хвърчил 1739 1577 7 155 

с. Бенковски 307 261 3 43 

с. Буново 1 0 0 1 

Всичко за общината 2645 2311 14 320 

 

Таблица 3: Постоянен адрес на населението в община Мирково за 2011 

година 

Населено място  Постоянен адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 135 88 2 45 

с. Мирково 323 268 1 54 
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с. Смолско 107 83 0 24 

с. Хвърчил 1685 1530 9 146 

с. Бенковски 293 246 3 44 

с. Буново 1 0 0 1 

Всичко за общината 2544 2215 15 314 

 

Таблица 19: Постоянен адрес на населението в община Мирково за 2012 

година 

Населено място  Постоянен адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 140 91 2 47 

с. Мирково 317 261 0 56 

с. Смолско 114 80 0 34 

с. Хвърчил 1676 1526 5 145 

с. Бенковски 278 231 3 44 

с. Буново 1 0 0 1 

Всичко за общината 2526 2189 10 327 

 

Таблица 20: Постоянен адрес на населението в община Мирково за 2013 

година 

Населено място  Постоянен адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 
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с. Каменица 149 96 2 51 

с. Мирково 303 247 0 56 

с. Смолско 115 81 0 34 

с. Хвърчил 1656 1506 5 145 

с. Бенковски 278 222 3 53 

с. Буново 1 0 0 1 

Всичко за общината 2502 2152 10 340 

 

Таблица 21: Настоящ адрес на населението в община Мирково за 2009 

година 

Населено място  Настоящ адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 103 95 0 8 

с. Мирково 1707 1582 2 123 

с. Смолско 291 265 1 25 

с. Хвърчил 0 0 0 0 

с. Бенковски 121 111 1 9 

с. Буново 315 288 6 21 

Всичко за 

общината 

2537 2341 10 186 
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Таблица 4: Настоящ адрес на населението в община Мирково за 2010 

година 

Населен място  Настоящ адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 117 105 1 11 

с. Мирково 305 278 6 21 

с. Смолско 100 90 3 7 

с. Хвърчил 1700 1577 3 120 

с. Бенковски 291 261 1 29 

с. Буново 0 0 0 0 

Всичко за 

общината 

2513 2311 14 188 

 

 

Таблица 5: Настоящ адрес на населението в община Мирково за 2011 

година 

Населено място  Настоящ адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 103 88 3 12 

с. Мирково 295 268 6 21 

с. Смолско 93 83 3 7 

с. Хвърчил 1662 1530 2 130 

с. Бенковски 281 246 1 34 
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с. Буново 0 0 0 0 

Всичко за 

общината 

2434 2215 15 204 

 

 

Таблица 24: Настоящ адрес на населението в община Мирково за 2012 

година 

Населено място  Настоящ адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 104 91 0 13 

с. Мирково 291 261 6 24 

с. Смолско 90 80 3 7 

с. Хвърчил 1634 1526 1 107 

с. Бенковски 264 231 0 33 

с. Буново 0 0 0 0 

Всичко за 

общината 

2383 2189 10 184 
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Таблица 6: Настоящ адрес на населението в община Мирково за 2013 

година 

Населено място  Настоящ адрес 

Общо В 

населеното 

място 

В 

населеното 

място в 

общината 

Извън 

общината 

с. Каменица 109 96 0 13 

с. Мирково 281 247 6 28 

с. Смолско 90 81 3 6 

с. Хвърчил 1617 1506 1 110 

с. Бенковски 252 222 0 30 

с. Буново 0 0 0 0 

Всичко за 

общината 

2349 2152 10 187 
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VII. Икономически активности - състояние и тенденции 

1. Селско стопанство 

1.1 Обща характеристика 

 Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията 

на общината се определят от множество фактори, голяма част от които 

са ограничители. Преобладаващият полупланински характер на 

територията предопределя, както размера и относителния дял на 

видовете земеделски територии, така и възможностите за развитие на 

определени подотрасли.  

 Основни ограничители са релефните, почвените и до известна 

степен климатичните условия. Териториите над горския пояс в 

северната част на общината, достигащи до над 1 520 м н.р., в голямата си 

част представляват високопланински пасища, но също са и непригодни 

за селско стопанство площи - скали, сипеи и др.  

 В по-ниския пояс на Подбалкана, земеделските земи са предимно 

разпокъсани и маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в 

различна степен ерозирани. Разпокъсаността на обработваемите земи и 

сравнително големите наклони ограничават възможностите за 

интензификация на селското стопанство.  

 С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла 

са речните долини и леко хълмистите територии в южните и 

югоизточните части на територията.  

 От климатичните фактори основни ограничители са късните 

слани и ранните мразове, които не позволяват отглеждането на ранни и 

късни зеленчуци и други топлолюбиви култури. От друга страна, 

сравнително по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите 

са добра предпоставка за развитието на овощните градини, малиновите 

и ягодовите насаждения, естествените ливади и пасищата.  
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 Почвите в по-голямата част от територията са преобладаващо 

плитки, нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за 

естествена тревна растителност.  

 Посочените природни условия обуславят ниския относителен дял 

на земеделските земи и обработваемите земи и особено на нивите и 

съответно високия относителен дял на площите с естествена тревна 

растителност естествени ливади и пасища.  

 Преструктурирането на отрасъла в последните години - 

възстановяването на собствеността върху земеделските земи и 

установяването на дребното фамилно стопанство като основна форма на 

стопанисване, е причина за ниската степен на използваемост на този 

основен ресурс.  

 Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен 

определят екстензивния характер на земеделието и специализацията в 

животновъдството (говедовъдство, овцевъдство и козевъдство), базирани 

на производството на сено от  естествените ливади и ползване на 

значителния размер мери и пасища. Слабо е застъпено отглеждането на 

животни за угояване.  

 Земеделските територии заемат общо 7870,683ха или 37,835% от 

територията на общината. Мерите и пасищата заемат най-голям 

процент - 19,843%, следвани от обработваемите земи - ниви - 11,342% или 

2359,439ха. Неизползваемата земеделска земя е 0,227%. Съпоставена с 

други райони на страната, неизползваната с години обработваема земя в 

общината е със сравнително малка площ. Както навсякъде в страната, 

раздробената собственост е бариера за ефективно земеделие и развитие 

на поземлени пазари. А териториите заети от скали и пясъци - 0,447% 

(92,972ха) от територията на общината. 
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Таблица 26: Земеделска територия в община Мирково. 

Тип земеделска територия Площ (ха) Дял от 

цялата 

територия(%) 

Обработваеми земи - ниви 2359,439 11,342 

Обработваеми земи -трайни насаждения 19,272 0,093 

Обработваеми земи -ливади 1105,858 5,316 

Мери и пасища 4127,888 19,843 

Неизползваема земеделска земя 47,250 0,227 

Територии заети от скали и пясъци 92,972 0,447 

Стопански гори и земи 118,003 0,567 

Общо 7870,683 37,835 

 С най-добри условия за развитие на интензивно селско стопанство са 

югоизточните части от територията на общината, където релефните и 

почвените условия, както и сравнително големият размер на нивите 

благоприятстват такова развитие. В планинските землища условията са 

неблагоприятни за интензивно земеделие, но съществуват възможности за 

развитие на планинско пасищно животновъдство на базата на значителния 

размер пасища, както и на добива на сено от естествените ливади.  

1.2 Растениевъдство 

 В община Мирково растениевъдството се свързва с отглеждане 

основно на фуражни култури за задоволяване нуждите на 

селскостопанските животни. Приоритет имат грубите фуражи.  

 Обработваемата площ на територията на общината е 2359,4 ха. 

Крупен земеделски производител са “Елаците-мед” АД, които 

обработват около 2000 ха. основно с ръж, пшеница и слънчоглед. Частни 

производители и стопани обработват земите си и имат сравнително 

добри добиви от отглеждането на картофи, зърнено-фуражни и тревно-
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фуражни култури. В Община Мирково са регистрирани 15 земеделски 

производители. 

 Подходящите почви и въздушни течения спомагат за развитието 

на етерично- маслените култури на територията на общината. Фирма 

"ЕКОМААТ" е засадила 150 дка лавандула, 140 дка рози, 15 дка салвия, 10 

дка мента, 5 дка хисоп и изгради в село Мирково цех за преработка на 

етерично-маслени култури. Фирмата има сключени договори с частни 

производители, които предават готовата си продукция от около 80 дка 

розови насаждения за преработване в цеха. На територията на общината 

има засадени и 5 дка арония. Условията са подходящи за развитие на 

трайни насаждения. 

 На територията на Община Мирково има условия за развитие на 

хидромелиориращи напоителни съоръжения на базата на язовирите и реките, 

намиращи се на територията на общината. 

 Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни 

причини са раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради 

стръмните терени и липсата на пътища, както и застаряването на 

населението.  

1.3 Животновъдство 

 Наличието на големи пасищни площи спомага за отглеждането на 

едър рогат добитък, биволи, овце и кози. Няма работещи едри 

селскостопански предприятия, но данните сочат че все повече частни 

стопани се заемат с отглеждането на животни в малки и осъвременени 

ферми. 

 По данни на общинска служба "Земеделие и гори" на територията 

на община Мирково са регистрирани 227 стопанства с 384 крави, 70 

биволи,  21 юници, 1311 овце и 660 кози. Подходящия природен релеф и 

наличието на големи площи от ливади и пасища спомага за развиването 
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на пчеларството. В последните години се наблюдава увеличаване броя 

на пчелните стопанства. 

 На територията на община Мирково са регистрирани 456 броя 

пчелни кошери, като най-голям е броя на регистрираните в село 

Мирково – 196 пчелни кошери. 

 При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, 

съществуват условия за производство на продукти предимно от 

животновъдството, като козе, овче, биволско и краве мляко и производните 

им, пчелен мед, както и производство на билки и плодове. 

 При изготвяне но ОУПО трябва да се има впредвид важността на 

селско стопанския сектор в общината и да се дадат възможности за 

развитието му. Чрез Правилата и нормативите да се запазят плодородните и 

обработваемите земи от човешка намеса. Да се осигури необходимата пътна и 

техническа инфраструктура, да се модернизира и разшири при необходимост 

съществуващата такава. Да се търсят устройствени условия за 

разширяването и модернизирането на целия сектор  - растениевъдство и 

животновъдство. Да се съобразят необходимите санитарно-хигиенни зони при 

животновъдния сектор.  

2. Горско стопанство 

 Въпреки високия дял на лесистост на Община Мирково, на 

нейната територия липсват дървопреработващи предприятия.  

 В община Мирково горската територия е с най-голямо процентно 

съотношение в баланса на територията. Тя заема 56,293%, което я определя 

като водещ сектор и ресурс за развитие на много дейности. Затова с ОУПО 

трябва да се осигури опазването и възстановяването й. Да се определи 

възможността за развитието на различни туристически дейности-чрез еко 

пътеки, кътове и други, които няма да вредят пряко на горския фонд и 

разнообразния и богат ландшафт. Да се търси възможност за създаване на 
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горски паркове. Чрез плавилата и нормативите да се поставят ясни граници и 

методи за опазването и развитието на цялата територия. 

3. Промишленост 

 Според природните дадености община Мирково попада в групата 

на планинските общини със средни възможности за развитие на 

добивната и хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, 

животновъдството и туризма. 

 На базата на местните ресурси са развити производства в областта 

на: добива и преработката на медна руда – обогатяване на злато 

съдържащи медно-порфирни руди в Обогатителен комплекс ”Елаците-

мед” АД в село Мирково; производство на строителни материали – 

производство на тухли в тухларски цех на фирма 

“Пролайфтехнолоджи” ЕООД в село Мирково, добив на инертни 

материали от кариерата в село Смолско; селскостопанското 

производство – отглеждане и преработка на етерично-маслени култури 

за производство на етерични масла от фирма “Екомаат” ООД в село 

Мирково. 

 Делът на промишлеността в общинската икономика е 98,7 %, на 

селското стопанство – 0,7 % и 0,6 % на търговията и услугите. 

 Действат цех за производство на месни изделия и фурни за 

производство на хляб.  

 На територията на община Мирково са реализирани значителни 

инвестиции предимно в добива и преработката на медна руда – 

обогатяване на златосъдържащи медно-порфирни руди. 

 Тук се намира рудодобивно и обогатително предприятие 

“Елацит-мед”АД, чиято производствена дейност е добив и преработка 

на медно–порфирни, златосъдържащи руди с цел получаване на меден 

концентрат. Предприятието се състои от открит рудник “Елаците” – 

град Етрополе, обогатителна фабрика – село Мирково, тунел свързващ 
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рудника с обогатителния комплекс с дължина 6342,43 метра и две 

хвостохранилища “Бенковски 1 и 2” в село Бенковски и село Чавдар.  

 Структуроопределящ отрасъл в общината е минно-добивното и 

металургичното производство свързано с обогатителна фабрика 

“Елаците” – Мирково, миннодобивно предприятие “Челопеч майнинг” 

в с. Челопеч, Община Челопеч и металургична фирма “Кумерио” гр. 

Пирдоп, община Пирдоп. В тези предприятия работи по-голяма част от 

трудоспособното население в общината.  

 В началото на 2005 година, в Софийска област се създаде един от 

първите клъстери в България. Индустриален клъстер „Средногорие – 

мед” е организиран на индустриално-географски принцип. Фирмите в 

учредения клъстер по форма на собственост са частни, като в него се 

включват основно големите индустриални предприятия за добив и 

преработка на руди и цветни метали от района на Централното 

Средногорие, разположени на територията на две области Софийска и 

Пазарджишка – “Аурубис България” АД, “Асарел – Медет” АД, 

“Елаците – мед” АД и “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД. Към него 

ще се привлекат и обслужващи промишлените производства фирми и 

организации, както и научни, обслужващи и приложни звена. В 

новоучредения клъстер участват и представители на местната власт от 

общините Златица, Пирдоп, Мирково, Панагюрище, Стрелча, 

Областните управители на София и Пазарджик и представители на 

организациите на бизнеса. Целите на създадения клъстер са насочени 

към повишаване на конкурентоспособността и качеството на живот в 

района на Средногорието, като основните проблеми, които ще решава 

са свързани с повишаване на енергийната ефективност, внедряване на 

иновации в технологичните вериги, опазване на околната среда, 

здравословни и безопасни условия на труд, усъвършенстване на 

човешките ресурси и развитие на инфраструктурата и комуникациите. 

Създаденият клъстер “Средногорие – мед” илюстрира потенциала за 
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повишаване на конкурентоспособността и предоставя ценна 

информация за специфичните потребности от публични услуги на 

свързаните производства. 

 С ОУПО е необходимо точно и ясно да се локализират всички 

производствени територии. Да се определи възможността им за разрастване. 

Да се осигурят необходимите транспортни връзки, без да се нарушава 

структурата на населените места. Да се осигурят необходимите санитарно-

хигиенни зони и да се търси решение на екологичните проблеми чрез правилата 

и нормативите и последващите устройствени планове. 

4. Търговия и услуги 

 Търговската дейност в общината е слабо развита и обектите са 

разположени основно в общинския център - с. Мирково.  

 На територията на общината обектите на общественото 

обслужване са представени от магазини, кооперации, ресторанти и 2 

хотела. Като всички обекти на обслужването са частна собственост. 

 Магазините, разположени в село Мирково, са тип потребителски 

кооперации, предназначени основно за хранителни стоки и железария. 

Намират се в УПИ ХХІІІ, кв.42; УПИ VІІІ, кв.57; ХХ907, кв.62. В УПИ V, 

кв.20 е разположена фурна. Информационният туристически център е 

разположен в село Буново в сградния фонд на детската градина.  

 Политиката на общината е насочена към създаване на възможности за 

инвестиране – предлагане на терени и други обекти общинска собственост, 

териториално-селищно устройство и други услуги. 

 С ОУПО да се определят територии благоприятни, с добра пътна и 

техническа инфраструктура, за ситуиране на обекти на общественото 

обслужване 
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5. Туризъм 

 В момента туризма в общината не е развит и не влияе върху 

баланса на заетостта и доходите. Възможности за ловен туризъм 

предлагат сформираните ловни дружинки в село Мирково, село Буново, 

село Каменица и село Смолско. Развитието на културен и религиозен 

туризъм е свързано с наличието на културно наследство – 

археологически и исторически недвижими културни ценности, 

манастири и други обекти на културата. 

 Потенциалът за развитие на разнообразно туристическо предлагане в 

общината е значителен предвид концентрацията на природни и антропогенни 

ресурси- красивата планинска територия; защитена местност и Ловно 

стопанство “Арамлиец” в село Каменица; рибарника в село Бенковски; 

зарибените микроязовири на територията на общината; хижите “Чавдар” в 

Стара планина, “Опор” в Средна гора, хотел “Йотин” в село Мирково и Дом 

на миньора – "Свети Иван Рилски" в с. Мирково; традиционните събори в 

селата. Тези предпоставки дават възможност за развитие на планински, 

маршрутен, ловен и селски туризъм. 

 Основен проблем за развитието на туристическата инфраструктура е 

затруднената поддръжка и липсата на финансови средства за обновяване на 

базата в хижите, собственост на Български туристически съюз и Община 

Мирково. 

 При повишаване на качеството и разнообразието на туристическите 

услуги - създаване на еко пътеки, ловен и друг вид туризъм, могат да се 

създадат благоприятни условия за развитие на туризма и икономиката в 

пределите на общината. 

 Чрез ОУПО има възможност за изследване и определяне на такива 

места и пространства, подходящи за развитие на такъв тип дейност и 

обезпечаването им с необходимата транспортна и техническа 

инфраструктура. 
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6. Строителство 

 В общината функционират няколко строителни фирми, които 

извършват проектиране и строителство. 

 При проявен интерес на общинско или гражданско ниво, с ОУПО да се 

предвидят терени за такъв тип дейности, които не биха замърсили градската 

среда - шумово и екологично, с добра обезпеченост на транспортна и 

техническа инфраструктура.  
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VIII. Селищна мрежа и населени места - Състояние и устройствени 

изисквания 

1. Селищна мрежа 

 Селищната мрежа на община Мирково е представена от 5 села и 6 

селищни образувания. Приблизителната средна гъстота на мрежата е 

12,5кв.км при 4,8кв.км. Това се дължи на разнообразния релеф и редица 

други социално-икономически фактора.  

 Поради релефа, връзките между селата не са добре изградени. 

Няма изградени преки връзки между всички населени места в общината. 

Най-близкото разстояние между селищата е около 5км, а най-

отдалеченото - 13км. Няма струпване или дисперсно разположение на 

селата, около общинския център. Той се намира в най-североизточната 

част на общината. На запад от него е разположено село Буново. А на юг, 

следвайки релефа, са ситуирани землищата и урбанизираната 

територия на Бенковски, Каменица и Смолско. Като селищните 

образувания са дисперсно разположени около Каменица.  

 Чрез ОУПО трябва да се потърси стабилизиране на селищната връзка, 

да се открие потенциала на всяко едно населено място и възможностите му за 

развитие - дисперсно, структурно, ареално (село - селищни образувания), 

според природните и социално-икономическите възможности на 

територията. Като тези процеси трябва да се случват запазвайки 

максимално предназначението на земеделските земи, особено на 

обработваемите и горския фонд. 

2. Населени места 

 Населените места в община Мирково попадат в последните три 

категории за населени места - средни, малки и много малки села. Като 

само общинският център - село Мирково влиза в VІІІ категория, а село 

Бенковски се определя като много малко село.  
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Таблица 27: Населени места в община Мирково 

Населено място ЕКАТТЕ Площ (ха) Категория 

с. Мирково 48234 6345 VIII 

с.Бенковски 03842 1600 X 

с.Буново 07051 4986 IX 

с.Каменица 35821 3759 X 

с. Смолско 67636 4113 IX 

 На територията на общината има урбанизирана територия извън 

регулация, която представлява 0,453% от цялата или 94,303ха. Като 2,64% 

е с предназначение за складово-производствени функции. За тези 

терени има влезли в сила подробни устройствени планове. 

 При устройството на населените места с общият устройствен план 

на общината трябва да се определят и обосноват потребностите за 

териториално развитие. Трябва да се предвиди териториално осигуряване и 

резерв за развитие според необходимостите на всяко едно отделно населено 

място. Това перспективно развитие трябва да се определи на база на 

капацитета на териториите, спазвайки изискванията на ЗУТ и Наредба 7 

към него за оразмеряване на отделните устройствени зони. 

 С ОУПО трябва да се предвиди актуализация на плановата основа на 

населените места на ниво подробни устройствени планове, отчитайки 

инвестиционната активност и приложимостта на действащите такива. 

 

IX. Социална инфраструктура 

1. Инфраструктура на здравеопазването 

 Mедицинското обслужване на територията на общината се 

извършва от Амбулатории за индивидуални медицински и 

стоматологични практики за доболнична помощ в сгради на селските 

здравни служби в с. Мирково, с. Буново и с. Смолско и здравните 
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пунктове в с. Бенковски и с. Каменица. Здравната служба в село Мирково 

е оборудвана с необходимата апаратура и техника. Болничното лечение 

се извършва в МБАЛ гр. Пирдоп.  

 На територията на община Мирково има здравна служба, която е 

представена от ДЖП- 2бр., стоматолози -1бр. и гинеколог - 1бр., който 

посещава населеното място веднъж седмично. Сградата се намира в кв. 

55, УПИ VІІІ655 за здравен дом с площ от 248м². 

 На територията на общината има една аптека в с. Мирково. В село 

Буново има здравна служба, ситуирана в кв.49, УПИ І, за здравен дом. В 

сградата също се посещава и ХЕИ, но в момента не функционират. 

 Общината не разполага с необходимото ниво на техника за 

предоставяне на добро качество на здравно обслужване. Неравномерното 

разположение на мрежата за медицински услуги и недостига на медицинско 

обслужване в част от населените места в общината са свързани с по-ниско 

качество на услугите. 

 За подобряването на здравеопазването е необходимо провеждане на 

целенасочена политика в сферата на задоволяването на нуждите на 

населението на Общината. 

2. Инфраструктура на социалното обслужване 

 На територията на общината има един социален дом, който се 

води подразделение на социално подпомагане Елин Пелин. Самата 

сграда е ситуирана в село Мирково, УПИ І640, кв.55, с площ от 1269 м². 

Застроената площ на сградата, която е на два етажа, е 250м². 

 Също така има определен урегулиран поземлен имот за нарко 

комуна - в кв.13, УПИ Х566. Според статистика от община Мирково, в 

момента не функционира, но не е официално закрита. 

 Друга социална дейност на територията на общината са клубовете 

на пенсионера. В с. Мирково е разположен в сградата на социалния дом. 



56 

 

В с. Бенковски се намира в сградата на кметството, кв.15, УПИ І. В село 

Смолско е ситуиран в кв.15, УПИ І. 

3. Инфраструктура на образованието 

 На територията на общината функционира едно действащо 

основно училище - ОУ"Георги Бенковски" в с. Мирково. То се намира в 

УПИ І, за училище кв.37, с площ от 6557 м² и застроена площ от 930 м². 

През учебната 2012-2013 година броят на децата е 112.  

 В село Буново има сграден фонд предназначен за учебна дейност. 

Намира се в кв.27, УПИ І, за училище. Но със заповед №РД14-156 от 

17.11.2009г. ОУ"Васил Левски е закрито. Като към училището е 

функционирало общежитие с капацитет 48 ученика, ситуирано в УПИ 

ІІ, за общежитие, кв.27. 

  В с.Мирково функционира Обединено детско заведение "Дора 

Габе" със 40 деца на възраст от 1.5 до 6 години. Намира се в УПИ ІV469, 

кв.35 на площ от 4697 м². В урегулираният поземлен имот са 

разположени редица обслужващи постройки, котелно с обща застроена 

площ от 389 м², а сградата на детската градина е с площ от 113 м². 

 Сградният фонд на учебните заведения е специално построен, 

задоволява нуждите, но вече е значително остарял и се нуждае от сериозна 

поддръжка. Необходимо е да се извърши саниране и оборудване на сградния фонд 

на учебните заведения. 

4. Инфраструктура на общественото обслужване 

 На територията на общината обектите на социалното 

общественото обслужване са представени от кметства, поща и офис на 

МВР. Като всички тези обекти на са общинска собственост. 

 Пощата в село Мирково е ситуирана в УПИ ХХІІ908, кв.62. В село 

Каменица е в сградата на кметството. В с. Смолско е в сградата на 

здравния дом, но към настоящия момент не функционира. Тази в 

Буново функционира на половин работен ден - 4ч. и е ситуирана в 
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сградата на кметството - УПИ І, кв.20. За момента в село Бенковски няма 

такава. 

 Сградите на пощите са отдали помещения, където населението 

има възможност да заплаща потребителските си сметки, защото 

централните за плащане на ВиК сметки е в гр. Златица или останалите 

консумативи в гр. Пирдоп.  

 На територията на общината няма действаща централа на МВР. В 

социалния дом на село Мирково е разположен офис за служителите на 

МВР-Пирдоп, към което е причислена общината. 

5. Обекти на културата 

 Визията за развитие на културните процеси в общината се 

основава на разбирането за културата като важен фактор за развитието 

на общността. На територията на общината функционират читалища и 

библиотеки.  

 Читалище "Христо Ботев 1884", село Мирково се намира в УПИ VІ, 

кв.35, за читалище и спортен комплекс. Освен сградата на читалището 

има изградени открит фитнес и детски площадки. Площта на 

урегулираният поземлен имот е 5787 м², а застроената площ - 580 м².  

 Читалище "Светлина" в село Буново е ситуирано в сградата на 

кметството. В него функционира и библиотека. 

 Читалище "Отец Паисий", село Смолско се намира в сградата на 

бившето училище, в УПИ І328, кв.67.  

 Читалище "Любен Каравелов" се намира в село Каменица. Намира 

се в УПИ ХVІІ118, кв.6. 

 Читалищни библиотеки – развиват дейност чрез читалищата по 

населени места. 

 Най-богата културна дейност развива читалище "Христо Ботев 

1884", където има сформирани самодейни състави: стари градски песни, 

театрален състав, детски вокален фолклорен и естраден състав, школа по 

синтезатори. 
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 На територията на общината има изградени няколко църкви.  

Църква “Свети Великомъченик Димитрий” в село Мирково е 

построена през 1834 г. от трънските майсторите Минко и Дело. 

Църковните иконите са дело на Давид Зограф, Иван Неделков и Иван 

Стоянов Зографски в периода между 1850-1860 г. Днес църквата е една от 

малкото в България с позлатено кубе; 

Църквата "Св.Неделя" се намира  УПИ ІІ-538, кв.40.  

Параклис "Възнесение господне"  - Параклисът е построен близо до 

мястото на старо светилище, под местността "Бърдо", с. Мирково. 

Комплекс-параклис “Свети Равноапостоли Константин и Елена” се 

намира в местността Таушаница” в село Мирково. Място, на което е 

построен комплексът, е обитавано още от тракийски времена, когато 

през 13 век се е издигал параклис с ограда и църковни помощни 

пристройки. До параклиса има малка чешма, откъдето се открива 

живописна гледка към равнината; 

 В село Буново в УПИ ІХ, за църква, кв.2. се намира църква "Свети 

Теодор Тирон". В Буновско землище има и няколко параклиса - "Свети 

Илия", "Света Богородица", "Свети Спас".  

Смолско е известно с Църква " Възнесение Богородично" построена 

през 1859 година от Ганчо Трифонов – обявена за недвижима културна 

ценност през 1974 година. 

  

6. Обекти на спортната инфраструктура 

 Съществуващата материално-техническа база в общината е доста 

ограничена. Изградено е футболно игрище, което е в задоволително 

състояние, но е необходима реконструкция. Намира се в кв.79, УПИ І, с. 

Мирково 

 Общината има разработени проекти за изграждане на спортен 

комплекс, който включва площадки, фитнес зала и зали за тихи игри. 

Проектът е разработен на площ от 41,27дка и е собственост на община 
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Мирково. Включва спортен център и футболен стадион. Спортният 

център е с плувен басейн с прилежащи съблекални. Застроената му 

площ е от 1009м², а разгънатата застроена площ - 1162 м². Футболният 

стадион с обслужващите сгради за отборите е със застроена площ от 1410 

м² и разгъната застроена площ от 1600 м².  

 На територията на село Мирково има и игрище за мини футбол, 

тенис корт и баскетбол.  

 В останалите населени места в Общината няма изградена спортна 

инфраструктура. В общината съществува регистриран клуб по джудо, 

който има успешни участия на различни турнири, както в България така 

и извън нея. Клуба по футбол "Мирково" е учреден през 1957 година. 

 Обектите на спорта не са достатъчно за общината. Базата е остаряла 

или за изработените проекти не е намерено финансиране за изпълнението им.  

 Необходимо е търсене на частни инвестиции за подобряване на 

обектите на спорта. 

 

 ОУПО трябва да предложи акуратна организация на социалната 

инфраструктура на територията на общината. Да се изследва 

необходимостта от създаване на нови обекти на социалната инфраструктура 

и съответно отреждане на нови терени за тях. При нефункциниращи такива 

да се прецени необходимостта от ново отреждане на територията чрез 

правилата и нормативите за прилагането на плана. 
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X. Транспортна инфраструктура 

1. Пътна инфраструктура 

 Пътната мрежа на община Мирково включва първокласен път, 

трасета от третокласната пътна мрежа и общински пътища от ІV клас.  

 През територията на общината, почти през средата, но по в 

северната част, посока изток-запад преминава трасе от главната пътна 

мрежа на страната и част от европейската пътна мрежа - път І-6.  

Дестинацията за България е София -Бургас, така наречената 

подбалканска пътна мрежа и е с дължина на трасето за общината 7,6км.   

Той свързва ГКПП Гюешево на македонската граница и град Бургас. 

Пътят минава през градовете Кюстендил, Радомир, Перник, София, 

Златица, Пирдоп, Сопот, Карлово, Калофер, Казанлък, Мъглиж, Сливен 

(връзка с път II-53 от РПМ), Карнобат и Айтос. Пътят минава по 

Софийския околовръстен път, а в края си се слива с магистрала Тракия - 

А1. По I-6 минават европейските пътища E871 и E773. 

 През територията на общината преминават и две трасета на 

третокласната пътна мрежа - ІІІ-6004 и ІІІ-6006 с обща дължина от 24,6км. 

Трасето на път ІІІ-6004 преминава през Горна Малина - Байлово - 

Смолско, където се свързва с трасето на път ІІІ-6006. Третокласен път ІІІ-

6006 преминава през Поибрене - Петрич. 

 Четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината е 

представена от осем трасета показани в таблицата за ІV-то класна пътна 

мрежа, преминаваща през землищата на населените места на община 

Мирково. 
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Таблица 29: Първокласна пътна мрежа, преминаваща през землищата на 

населените места на община Мирково 

Номер път Дестинация Землища 

ГП І-6 София-Бургас Мирково, Буново, 

други 

 

Таблица 30: Третокласна пътна мрежа, преминаваща през землищата на 

населените места на община Мирково 

Номер път Дестинация Землища 

III-6004 Байлово - ІІІ-6006 Смолско, други 

III-6006 Побрене - Петрич Бенковски, други 

 

Таблица 31: ІV-то класна пътна мрежа, преминаваща през землищата на 

населените места на община Мирково 

Номер 

път 

Категори

я 

Дестинация Землища 

SFO1430 І / I - 6, Долно Камарци - Пирдоп / 

- Буново - / I - 6 / 

Мирково 

SFO1431 І / I - 6, Долно Камарци - Пирдоп / 

- Мирково - Граница общ.  

( Мирково - Челопеч ) - / I - 6 / 

Мирково, 

Челопеч 

SFO2432 ІІ  / І - 6, Долно Камарци - Пирдоп 

/ - Мирково - / SFO1431 / 

Мирково 

SFO3433 ІІІ / III - 6004, Байлово - Петрич / - 

Смолско - / III - 6004 / 

Мирково 

SFO3434 ІІІ / III - 6006, Мирково - Петрич / - 

Бенковски 

Мирково 
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SFO3435 ІІІ / SFO3438, Брестака - Каменица / 

-  Черковище 

Мирково 

SFO3436 ІІІ / SFO3304, Петрич - Брестака / - 

Каменица - Илинден 

Мирково 

ЅFОЗЗ0

4 

ІІІ /ІІІ ~ 6006 /Петрич - Граница 

общ. (Златица - Мирково) -

Каменица - Брестака - Граница 

общ.( Мирково - Горна Малина )- 

/ ІІІ - 6004/ 

Златица, 

Мирково,            

Горна 

Малина 

 

 Пътническите автобусни превози на територията на община 

Мирково се осъществяват от Калея и Ангор. 

 Бюджетните ресурси на община Мирково не позволяват самостоятелно 

финансиране на значими инфраструктурни проекти, включително и за 

поддръжка и ремонт на общинската пътна инфраструктура. 

 Изградеността на мрежата от висок клас е добра и осигурява 

необходимите връзки на населените места в общината, както и на регионално 

и национално ниво. С ОУПО да се определи необходимостта от доразвиване на 

пътната инфраструктура - изграждане на нова такава или продължаване на 

съществуващата.  

2. Железопътна инфраструктура 

 През територията на общината преминава и подбалканската жп 

линия София-Карлово-Бургас. Трасето е едно от главните на страната. 

Линията е електрифицирана. Като през 2006година започва поетапна 

реновиране на цялото трасе. 

 Подбалканската линия преминава през землищата на село Буново 

и село Мирково. В населените места има изградени жп гари. Гара 

Мирково се намира извън урбанизираната територия на село Мирково, 



63 

 

в северната част на землището, южно, непосредствено до жп трасето. А 

жп гара Буново се намира в източния край на населеното място, като 

самото трасе преминава от северозападния към източния края на селото.  

 Поради ключовата роля на преминаващото жп трасе през територията 

на общината, с ОУПО да се изследват възможностите за развитие на различни 

видове логистики по и  около трасето, които биха довели до подобряване на 

социално-икономическото положение на населените места. 
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XI. Друга техническа инфраструктура 

1. Енергийни системи 

1.1 Електроснабдяване 

 Територията на община Мирково попада в 

електроразпределителен район Пирдоп и се обслужва от 

разпределително дружество ЧЕЗ. Всички населени места в общината са 

електроснабдени, като електроснабдителната мрежа е сравнително 

добре изградена, но на места има проблеми с качеството и сигурността 

на захранване. 

 Оптимизирането на енергопотреблението за обществени нужди е 

извършено чрез изпълнението на проект за подмяна на осветителните 

тела в уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи такива. 

 Има изготвени подробни устройствени планове за възобновяеми 

енергийни източници, но проектите на са в експлоатация. 

 Повишаването на енергийната ефективност в публичния сектор е 

свързана и с топлоизолация на обществените сгради и ремонт на 

отоплителните системи като по този начин се реализират икономии в 

общинския бюджет. Приоритетно следва да се реализират проекти за 

сградата на общинска администрация, училищата и детската градина. 

 Възможностите за експлоатация на възобновяеми енергийни източници 

са свързани чрез получаване на енергия от вятър, вода и др. 

1.2 Газоснабдяване 

 Територията на община Мирково не е газифицирана, но 

намеренията на новосъздаденото сдружение "Средногорие мед 

Индустриален клъстер" са да се газифицират всички общини участващи 

в това сдружение, където попада и разглежданата. Но към дадения 

момент, не се констатира развитие на проекта. 
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 Чрез ОУПО да се изследват възможностите на територията за нови, 

алтернативни, възобновяеми енергийни източници. Да се отчетат 

предимствата на природния газ и възможностите за газоснабдяване на 

общината. Чрез Правилата и нормативите за прилагането на плана да се 

изиска от последващите подробни устройствени планове и схеми на 

електроснабдяването да заложат развитие и реконструкция на 

съществуващата електроснабдителна мрежа - ниско напрежение. 

 

2. Водоснабдителни системи 

2.1 Водоснабдяване 

 Първия частичен водопровод в Мирково е поставен през 1910-1911 

година. През 2013г. е проведена открита процедура по ЗОП за 

извършване на строително-монтажни работи на обект „Водоснабдяване 

на село Мирково - реконструкция и модернизация - І етап”, включващ 

реконструкция и модернизация на съществуващата в с. Мирково 

пречиствателна станция за питейни води, както и модернизация на 

съществуващите две водохващания. 

 Финансирането е осигурено чрез договор № 23/321/00216, сключен 

между Община Мирково и ДФ „Земеделие”, за отпускане на финансова 

помощ по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-

2013 г.  

 Водохващанията са две - "Воден" и "Устен". Това е така поради 

голямата денивелация от 112м в населеното място. То е разделено на две 

зони - ниска и висока. Отводнителните резервоари са със самостоятелни 

резервоари. 

 Резервоарът на ниската зона е с функция на облекчително 

съоръжение. Главният клон 1 е оразмерен за 6л/сек +5л/сек за 

противопожарни нужди, т.е. 11л/сек. Второстепенните водни клонове са 
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с етернитови и поцинковани тръби с малък диаметър и с налягане от 

0,8МРа.  

 Високата зона е със самостоятелен резервоар, разположен в 

площадката на пречиствателната станция. Водоподаването е 8л/сек 

+5л/сек за противопожарни нужди, т.е. 13л/сек. Водното количество е 

обезпечено. 

  

 Водопроводната мрежа по всички улици в село Буново също е 

реконструирана и подменена през 2005 година. Подменен е и външният 

водопровод от напорния резервоар до селото, както и подмяна на всички 

сградни водопроводни отклонения. Самата водопроводна система е 

изградена при реновацията си от три главни клона, които захранват 

второстепенните клонове и четвърти главен клон от изравнител към 

напорен резервоар. Водоподаването е съобразено с нуждите и нормата за 

селище от VІІІ функционален тип и разполагането на пожарни кранове. 

Определеното водно количество е 5л/сек.  

 В село Буново също се налага зониране на водоподаването поради 

високите и ниските части на населеното място. Като е поставен и 

регулатор за налягането. Използваните тръби са РЕ100 за налягане 10атм 

с размери φ90мм, φ110мм, φ140мм. 

 За останалите населени места са изготвени проекти за реновация и 

реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, но не са влезли 

в действие към дадения момент. 

2.2 Канализация 

 Канализационните мрежи на територията на общината са 

изградени в различна степен в отделните населени места. За село 

Мирково канализационната мрежа е изградена на 90% и обхваща същия 

процент домакинства. Село Буново са обхванати 82% от домакинствата; 

с. Бенковски на 75% от домакинствата, а село Смолско и село Каменица 

на 50%.  
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 Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания 

водопроводна и канализационна система е важно условие за подобряване на 

качеството на живот на местното население и възможност за повишаване на 

атрактивността на община Мирково като добро място за инвестиции. 

Наложително е изграждането на пречиствателна станция за отпадни води.  

 С ОУПО трябва да се изследват и определят източниците, 

капацитета и състоянието на мрежата. Състоянието на магистралните 

водопроводи и техните възможности. При необходимост да се определят 

трасета за изграждането на нови такива. Да се определят възможностите и 

необходимостта от изграждане на пречиствателна станция и да се отреди 

терен за нея. 

3. Телекомуникационни системи 

 Общината има нормална степен на телефонизация. Мобилните 

оператори също имат добро покритие на цялата територия на 

Общината. В село Каменица нямат покритие мобилните оператори, 

поради планинския релеф. Централите на БТК в общината са 

аналогови. 

 На територията на Общината покритие имат националните 

телевизии и радия. 

 Съществува изградена мрежа на кабелна телевизия в с. Мирково. 

 Доставката на Интернет се извършва чрез РРС от двама и повече 

доставчика в село Мирково.  

 С ОУПО да се определи необходимостта от по-добра 

телекомуникационна осигуреност на средата, предлагаща по-широк диапазон 

от услуги и при отчетена такава необходимост да се предвидят нови трасета 

или да се локализират места за различни видове телекомуникационни 

станции. 
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XII. Състояние и опазване на околната среда 

1. Общи положения 

 Състоянието на околната среда в община Мирково е пряко 

свързано с урбанизацията на територията, използването на ресурсите й, 

развитието на промишлеността, дългогодишните дейности в селското и 

горско стопанство, степента на влаганите инвестиции в 

инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води.  

 Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по 

компоненти на средата и фактори, в съответствие с поредицата от 

специализирани закони за управление на околната среда, приети през 

последните години за сближаване със законодателството на ЕС.  

 През последните години по-голямата част от производствените 

мощности на основния замърсител, медодобивния комбинат, са 

подменени и завода като цяло провежда стабилна екологична политика 

в посока намаляване замърсяването на околната среда. Това доведе до 

подобряване на качествата на околната среда, като са намалени 

емисиите, замърсяващи въздуха, водата и почвата.  

 

2. Въздух 

 Местоположението на общината подпряно на север от високите 

склонове на Стара планина, на юг от по-ниската Средна гора, а на запад 

от рида Гълъбец силно затруднява идващия от изток замърсен въздух. 

Участието на местните замърсители на въздуха в общината –

миннообогатително предприятие “Елаците-мед”АД – с. Мирково, 

малките промишлени и животновъдни обекти е незначително в 

сравнение с регионалния. На най-силно въздействие са подложени 

средните източни части, които са и най- ниски. В посока запад и при 

изкачване във височина замърсяването на въздуха бързо намалява, като 
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над 1400-1500 м. въздуха може да се счита за практически чист. Основни 

замърсители на атмосферния въздух са серния диоксид, азотни окиси, 

прах и аерозолите на сярната киселина. Във връзка с изграждането на 

хвостохранилище “Бенковски 2” през 1995 год. е изградена система за 

мониторинг на атмосферния въздух в с.Чавдар по отношение на 

праховото замърсяване от хвостохранилищата “Бенковски 1 и 2”. От 

получените резултати е установено, че качеството на атмосферния 

въздух е в рамките на нормативните изисквания. При определени 

условия (засушаване и силни ветрове, главно през летните месеци) е 

регистрирано епизодично повишаване на ПДК за прах в района на село 

Бенковски и село Мирково. 

 

3. Води 

 По отношение замърсяването на повърхностните води в общината 

се извършват постоянни наблюдения във връзка с извършвания 

мониторинг от “Елаците – мед” АД, но за да се прецени тяхното 

състояние може да се анализира поведението на р.Тополница, в чийто 

водосбор влизат. Констатирано е, че в пунктовете за наблюдение на 

р.Тополница след вливането на реките Буновска и Мирковска не са 

регистрирани превишени стойности на показателите разтворен 

кислород, манган, нитрати и амониев азот. Следователно дейността на 

хвостохранилищата не нарушава състоянието й. 

 Реките на територията на общината са замърсени с битови и 

селскостопански отпадни води. Причините за това са липсата на 

пречиствателни съоръжения за отпадни води в населените места и 

липсата на инвестиции за доизграждане до 100% на канализациите на 

всички населени места. Към момента общината е канализирана на 70%.  

 Проведените наблюдения на подземните води в района на 

хвостохранилища “Бенковски” показват, че водите в района на с. 



70 

 

Бенковски (кладенците) са замърсени по следните показатели – желязо, 

нитрати и разтворени вещества. 

 С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното 

състояние на водата. На първо място да се предвидят терени и възможности 

за изграждане на пречиствателна станция за отпадните води. Чрез Правилата 

и нормативите за прилагане на плана, да се изиска от последващите 

устройствени планове предназначени за складови и производствени нужди да 

си предвидят локални съоръжения за пречистване на отпадните води.  

 

4. Почви 

 Замърсяването на почвите се извършва главно от “Аурубис 

България” – Пирдоп и е следствие на антропогенните отложения на мед, 

арсен и киселини и в по-малки количества на олово, цинк, манган, селен 

и талий. Металната фитоскопичност се активира от повишената 

киселинност на почвите, която е резултат от киселинните аерозоли и 

серните окиси, изпускани от "Аурубис България"-Пирдоп. В източните 

части на Община Мирково са установени нива на рН в границите от 3,7 

– 6,5 . Процеса на изграждане на хвостохранилищата е съпроводен с 

частично или пълно унищожаване на почвената и растителна покривка 

на територията на обекта. На практика тези площи не подлежат на 

възстановяване с изключение на повърхностната част, плажните ивици и 

откосите на стените на хвостохранилищата, те обаче само в известна 

степен могат да възстановят своето плодородие. Изготвена е Програма за 

отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или 

бездействия до момента на приватизацията на “Елаците – мед” АД – 

село Мирково. В изпълнение на програмата, от 2004 година се довършва 

рекултивацията на откоса и плажната ивица на хвостохранилище 

“Бенковски 1” и ще бъде рекултивирана завирената му част. 
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 Другите източници на замърсяване на почвите вследствие на 

нерационално торене, използване на пестициди и инсектициди, 

замърсяване от животновъдни обекти и малките промишлени 

предприятия е много ограничено в сравнение с регионалните 

замърсители. 

 Технологичните отпадъци от обогатяването на рудата в “Елаците-

мед”АД се  отвеждат чрез хвостопровод в хвостохранилище “Бенковски 

2”, което е нарушило 2920 дка територия.  

 Всички пестициди от складовете на бившето ТКЗС, намиращи се 

на територията на общината са събрани на едно място в склада в 

кметство Бенковски, който е приведен в съответствие с изискванията за 

съхранение на опасни вещества. Склада е ремонтиран, ограден, 

пожарообезопасен, заключен и се контролира постоянно от органите на 

местната полиция. Старите складове за пестициди в с. Мирково и с. 

Буново са дезактивирани, а инактивираните земни маси от тях са 

заровени в м. “Друма” на 3000 м. от с. Буново. 

 Нарушаването на земната повърхност в Община Мирково освен с 

рудодобива, селищното и пътно строителство е свързано и с баластрения 

добив. 

 С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното 

състояние на почвите. Да се направи актуална инвентаризация на 

нарушените почви и да се търсят методи за рекултивацията им.  

 

5. Ландшафт 

 Ландшафтното разнообразие на територията на община Мирково 

се обуславя от разнообразният релеф и осигуряват ресурсния потенциал 

на територията, дава възможности за добра жизнена среда и прави 

територията привлекателна за инвестиции. 
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 Елементите, които характеризират територията, са разнообразния 

горски и земеделски фонд (мери, пасища, защитени местности с 

разнообразни местообитания, ливади), водните площи (реки, язовири) и 

територията около тях, урбанизираната територия. 

Ландшафта е променен от човешка намеса и може да бъде 

определен като слабо променен. 

 Селищният тип ландшафт е с добри възможности за естествено 

развитие. Представен е от пет населени места и шест селищно 

образувания. Предвид характерното застрояване за селищната 

структура, състояща се от ниска постройка, дворно място и богато 

улично озеленяване са предпоставка и благоприятстват оформянето на 

ландшафта. 

  Земеделският тип ландшафт е със слаби възможности за 

естествено развитие. Тук представители са нивите, мерите, ливадите, 

заемащи около 25% от площта на територията на общината. 

Разположени са сравнително равномерно между горски площи, които 

им оказват постоянно благотворно влияние. 

 Земеделският тип ландшафт може да се определи, че има средни 

възможности за естествено развитие. Той включва трайни култури и е 

представен върху 12% от площта на територията на общината. Трайните 

култури са защитно средство срещу зимните ветрове и влияят 

благоприятно върху микроклимата. 

 На територията се срещат няколко типа горски ландшафт - такъв 

с висока и такъв със средна възможност за естествено развитие. С висока 

възможност е територията представена от защитени територии - по 

директивата на местообитанията. Те имат функция на разкрасяващ и 

обогатяващ елемент в ландшафта. От горски тип със средни 

възможности за развитие влизат специалните и стопанските гори. Те 

също са с благоприятно влияние върху микроклимата и опазват 

съседните селскостопански площи.  
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 От важно значение за горския ландшафт е запазването на 

растителността в структурата на урбанизираната селищна среда. Чрез 

дървесно-храстовите масиви на крайселищната зона се осъществява 

преходът между селищата и откритата природна среда. 

 От ОУПО трябва да се постави като основна задача да опази 

съществуващата ландшафтна структура, да търси възможности да я обнови 

и разнообрази. А при рекултивация на терени да се отчете принадлежността 

им към съответни типове ландшафт. 

 

6. Биоразнообразие 

 На територията на община Мирково се намира част от защитена 

местност - "Арамлиец", в землището на с. Каменица, община Мирково, 

Софийска област. ЗМ "Арамлиец", попада още в землището на с. Белица, 

община Ихтиман, Софийска област и землището на гр. Панагюрище, 

община Панагюрище, област Пазарджик. Обявено със Заповед № 2419 от 

26.IX.1969 г. на министъра на горите и горската промишленост, като 

историческо място. 

 През 2003г. с цел опазване на характерен ландшафт, историческо 

място "Арамлиец", е прекатегоризирано в защитена местност със същото 

наименование с площ от 140,8 ха. 

 На територията на общината попадат защитени територии под 

Директивата за птиците и тази за местообитанията. Общата територия 

заета по директива BG054 е 608,694ха и се намират в Средна гора. По 

Директивата на местообитанията на територията има три такива - 

BG0001043 с площ от 7050,584ха, BG0001389 - 2056,186ха и BG0001493 - 

63,064ха. 
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Таблица 32: Защитени територии по Директивата за Птиците 

Директива Наименование Площ (ха) 

BG054 Средна гора 608,694 

Обща сума   20802,440 

 

Таблица 33: Защитени територии по Директивата за Местообитанията 

Директива Наименование Площ (ха) 

BG0001043 Етрополе - Байлово 7050,584 

BG0001389 Средна гора 2056,186 

BG0001493 Централен Балкан - буфер 63,064 

Обща сума   9169,834 

Чрез ОУПО, при определяне на проектното функционално зониране на 

територията и при провеждане на нови трасета на транспортната и 

техническата инфраструктура, да се вземат впредвид границите на 

защитените зони и територии.  

7. Отпадъци 

 В  Община Мирково има организирана дейност по сметосъбиране. 

Битовите отпадъци се извозват в село Мирково, където има отредени 

терени от общината. Всички битовите отпадъци от населените места се 

депонират в това сметище. 

 Разработен е проект за изграждане на регионално депо за твърди 

отпадъци на територията на Община Златица, като част от проекта е 

изпълнен. Предвижда се извършването на конкурс за довършителни 

работи на депото. 

 Като основна задача към проектното решение трябва да бъде 

определянето на територията за рекултивация на територията, търсене на 
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решение с локалните и битови отпадъци отпадъците - обособяване на терени 

за локални депа за селскостопански и друг тип отпадъци. Търсене на 

индивидуално решение за депото за отпадъци, докато се развива проектно 

решението за общо депо за отпадъци между общините от Средногорието. 

8. Акустична обстановка 

  В общината има шумозамърсители от "Елаците Мед" АД, което 

води до надвишаване на нормалните граници на пределно допустимите 

шумови нива. Има налични данни за акустично замърсяване на 

територията.  

 

 От ОУП да се изискат изследвания и при необходимост да се търсят 

подходящи решения. 

9. Радиация 

 На територията на община Мирково няма скорошни измервания, 

които да определят дали нивата на радиация са в допустимите норми. 

 Чрез ОУП да се изискат необходимите изследвания и при необходимост 

да се търсят подходящи решения за възниквалия проблем. 
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XIII. Прилагане и поддържане на плана 

1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват 

условията, при които може да се изменя планът, задължителните 

изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите 

натоварвания на териториите и др. 

 Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен 

план на общината да имат следните“ принципна структура и 

съдържание: 

• Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им 

режими - регламентация на устройствените зони (набор от дейности, 

граници, правила за устройство, нормативи за застрояване и т.н.); 

• Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с 

плана, и устройствените им режими, ако въвеждането на такива се 

налага; 

• Специални изисквания при устройството и застрояването на 

устройствените зони; 

• Специфични правила и нормативи за устройството на общинската 

територия (съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 на ЗУТ), както и на 

прилежащата морска акватория; 

• Последващо устройствено планиране на територията на общината; 

• Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана; 

• Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУПО. 

 

2. Последващо устройствено планиране 

 Общият устройствен план на общината, съгласно разпоредбите на 

ЗУТ, има значението на основа на цялостното устройство на 

територията, като неговите предвиждания са задължителни за 

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

изисквания към подробното устройствено планиране, съобразно 

спецификата и потребностите на отделните територии и/или 

планираните операции.  

 С правилата за прилагане могат да се определят още допустимите 

отклонения от предвижданията на ОУПО, условията, при които той 

може да се изменя и други налагащи се изисквания. 

 Планът следва да определи целесъобразна последователност на 

изработването на последващите подробни планове, като отчете 

приоритетите в обществения интерес, мащабите на инвестиционната 

активност по територии и потенциалните заплахи за компрометиране 

на ресурси или публични мероприятия. 

 За изработване на подробните планове е необходимо да бъдат 

осигурени кадастрални карти. 

 

3. Изисквания, свързани с етапното реализиране на   

устройствените мероприятия 

 ОУПО следва да съдържа раздел по въпросите на реализацията на 

основните устройствени мероприятия, свързани с публични 

инвестиции. Разделът трябва да отговори на определени изисквания: да 

посочи приоритетните задачи по системи и проблемни сфери: 

транспортна инфраструктура; системи на техническата 

инфраструктура; компенсационни мерки по отношение на околната 

среда; социални ангажименти на общинското ръководство; усвояване 

(урбанизиране) на нови територии. 

 Приоритетността следва да отчита приети общински, областни и 

национални стратегии, планове и програми. Възможно е, въз основа на 

предвижданията на ОУПО, да се инициира промяна в цитираните 

документи.  
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 Планът трябва още да определи взаимните връзки между 

приоритетите на отделните системи и проблемни сфери; да посочи най-

общата последователност на реализиране на приоритетните задачи; да 

оцени пригодността на наличните подробни устройствени планове като 

основа за извършване на необходимото инвестиционно проектиране и 

да предложи програма за обновяване на плановата основа. 
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XIV. Информационно осигуряване 

 Изработването на проекта за ОУПО се основава на проучванията 

и анализите, включени в настоящите Изисквания, както и на 

информация по отношение междувременно настъпилите промени във: 

• Фактическото земеползване (по-крупни промени на 

предназначението на поземлени имоти и инвестиционни реализации); 

• Екологическата и физикогеоложката обстановка и състоянието на 

природните ресурси, в т.ч. данни от специализирани 

проучвания/замервания от страна на компетентните органи; изпълнени 

мероприятия, свързани с опазването на околната среда; 

• Промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и 

обекти под особена териториално устройствена защита; 

• Планове, програми и др. документи, както и проекти за нови 

документи, имащи отношение към устройството на общинската 

територия; 

• Друга необходима информация, достъпна чрез общинската 

администрация. 

При проекто - решението трябва да се основава и да дава 

информация за: 

• Общата структура на територията - предмет на плана, и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните й 

части, местоположението и границите на урбанизираните територии, 

земеделските територии; горските територии, защитените територии, 

нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, 

с друго или със смесено предназначение; 

• Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, 

който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 

използване, изграждане и развитие; 
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• Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, 

публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на 

тяхното устройство; 

• Разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с 

териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 

съоръжения и обекти от национално значение; 

• Териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на 

устройство и защита; 

• Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 

превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ. 

XV. Изисквания към проектната документация 

1. Обща характеристика на ОУПО 

 Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на 

заданието по чл. 125 и чл. 126 ЗУТ и на допълнителна информация от 

централните и териториални администрации и експлоатационни 

дружества. 

 ОУПО се разработва в две фази: предварителен проект и 

окончателен проект. Съдържа текстови и графични материали. 

 Общият устройствен план на община Мирково се създава за 

прогнозен период от минимум 25 години. 

2. Първа фаза - Предварителен проект на ОУПО 

 Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични 

материали. 

2.1 Текстови материали 
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 Текстовите материали към предварителният проект на ОУПО се 

представят в две части - част анализ на съществуващото положение 

(диагноза) и част прогноза.  

2.1.1 Съществуващо положение (диагноза) 

 Текстовите материали към ОУПО в частта диагноза трябва да 

съдържат раздели за: 

• Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, 

социални, културни, екологични, комуникационни и др.; 

• Социално-икономически условия и проблеми свързани с 

демографията (брой, еволюция на развитие, структура (полова, 

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

(отрасли, сектори на дейност, социална и професионална 

категоризация, тенденции на развитие); икономическата база (по 

отрасли -промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, 

строителство, транспорт, енергетика и др., структура на собствеността, 

ефективност, регионални характеристики) и райони със специфични 

проблеми; 

• Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, 

флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други 

урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени 

територии, нарушени територии), структура на собствеността 

(държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска 

собственост - публична и частна, частна собственост); 

• Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния 

фонд, структура на собствеността, видове (типове) пространствени 

структури на обитаване, технико-икономически характеристики на 

видовете (типовете) обитаване, градска динамика; 

• Здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, 

видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и 
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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), 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. 

2.1.2  Прогноза 

 Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза трябва да 

съдържат раздели за: 

• Социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско 

развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), 

икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство, 

транспорт, строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база 

(образование, здравеопазване, култура, комунални дейности), 

приоритети за реализация; 

• Пространствено развитие: основно предназначение на 

териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им, 

развитие на урбанизираните територии и на техническата 

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

от социално-икономическото и пространственото развитие и 

мероприятия за подобряване на средата; 

• Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват 

условията, при които може да се изменя планът, задължителните 

изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите 

натоварвания на териториите и др. 

2.2 Графични материали 

 Графичните материали към предварителният проект на ОУПО 

биват основни графични материали, които са задължителни и 

неразделна част от проекторешението и  допълнителни. 

 Основните графични материали на предварителния проект 

трябва да съдържат: 

• Опорен план на общината в М 1:25 000, изработен върху 

топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 

115 ЗУТ; 

• Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, 

изработен върху картата по опорния план, в който се отразяват 

бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: режим 

за устройство и строителните граници на урбанизираните територии 

(населени места, групови и единични паметници на културата, 

промишлени комплекси и други селищни образувания); земеделски 

земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; горски територии (гори и 

земи от горския фонд); територии със специфични характеристики 

(резервати, национални паркове, природни забележителности, 

поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, 

паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, 

калонаходища, обекти на сигурността и отбраната); нарушени 

територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, 
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мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и 

рекултивация; водни площи и течения - реки, езера, язовири, 

напоителни и отводнителни канали; елементи на транспортната 

техническа инфраструктура - пътна мрежа по класове, железопътни 

линии, гари; елементи на другата техническа инфраструктура - 

електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, 

топлопроводи, далекосъобщителни мрежи, водопроводи, 

канализационни колектори, и съоръженията към тях (електрически 

подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, 

понижителни и разпределителни станции и др.); 

• Схеми в М 1:50000 за транспортната мрежа и другите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура. 

 Допълнителните графични материали към ОУПО трябва да 

съдържат карти, схеми, графики, фотоси и други материали, по 

преценка на изпълнителя. 

3. Втора фаза - Окончателен проект на ОУПО 

 Окончателният проект на ОУПО, трябва да съдържа текстовите и 

графичните материали на предварителния проект, коригирани и 

допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените 

обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни 

и териториални администрации. 

 Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се 

допълват с доклад за изпълнение на препоръките. 

 Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към 

които има препоръки и бележки, се изработват наново. 

4. Техническо оформяне на ОУПО 

4.1 Текстови материали към ОУПО 

 Текстовите материали към ОУПО се комплектуват в папки формат 

А4 или А3 и съдържат следните задължителни елементи: 
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• Титулна страница, на която се отразяват: видът на плана; обектът 

на планиране; изпълнителят; възложителят; главният проектант - 

квалификационна степен, име, презиме, фамилия, единен граждански 

номер, номер на документа за правоспособност, подпис; трите имена на 

лицето, представляващо и/или управляващо юридическото лице, 

извършило проектирането; 

• Авторски колектив - списък на проектантите, сътрудниците, 

консултантите и техническите лица, участвали в проектирането; 

• Съдържание на текстовия и графичния материал. 

 

4.2 Графични материали към ОУПО 

 Графичните материали към ОУПО трябва да съдържат следните 

допълнителни задължителни елементи: 

• Вид и териториален обхват на плана или устройствената схема, 

мащаб, фаза на проектиране; надписите се поместват в дясната или 

лявата част на чертежа, по изключение - и на друго подходящо в 

композиционно отношение място; 

• Географските посоки и данни за ветровия режим; 

• Таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, 

възложителя, проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на 

завършване на проекта; като таблицата се нанася в долния десен ъгъл на 

всеки задължителен графичен материал; данните за проектантите 

съдържат тяхната специалност, име, фамилия и подпис; 

• Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за 

изразните средства, текстовите описания и друга допълнителна 

графична информация, които се разполагат в свободните полета на 

чертежа и се композират по преценка на водещия проектант. 

 Графичните материали на ОУП се представят залепени на платно 

или на друг материал, позволяващ тяхното многократно ползване. 
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 Общия устройствен план се представя в един оригинал на хартиен 

носител, както и в цифров модел формат геобаза данни за ArcGis; 

 Общия устройствен план се изработват въз основа на топографски 

карти в М1:25000 и наличните кадастрални и други данни съгласно чл. 

115 ЗУТ и § 6,ал. 7 ЗУТ. 
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XVI. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЧАСТ "ЕО" 

 Като част от Общия устройствен план на община Мирково следва 

да бъде изготвена и ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, включваща и ОЦЕНКА 

НА СЪВМЕСТИМОСТТА на плана с предмета и целите на опазване на 

мрежата на НАТУРА 2000, съобразно изискванията на Закона за 

опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

 Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя и 

схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат 

засегнати от плана. Съгласно нормативните изисквания схемата следва 

да включва консултации в процеса на изготвяне на ЕО и обществено 

обсъждане на ОУП, включително и на ЕО към него. 

 Изпълнителят следва да подготви и представи на Възложителя 

проект на уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС), към което да приложи 

изискуемата информация в цифров вид в подходящ формат с цел 

определяне на местоположението предвижданията на плана спрямо 

защитените зони. 

 След извършване на преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони от компетентния 

орган, да се подготви и указаната документация, съгласно Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони. 

 Екологичната оценка (ЕО) следва да бъде със следното минимално 

съдържание: 

 ЕО следва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. З от 

ЗООС, 
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в съответствие със степента на детайлност на изработения проект на 

ОУП на община Мирково. 

 Да   бъдат   анализирани   вероятните   значителни   въздействия   

върху околната    среда,    в    т.ч.    вторични,    кумулативни,    

едновременни, краткосрочни,  средносрочни и дългосрочни, постоянни 

и  временни, положителни и отрицателни последици от 

предвижданията по плана. 

 В отделен раздел към ЕО да бъдат разгледани здравно-хигиенните 

аспекти на околната среда, като се обърне внимание на следното: 

• Да се представи информация за спазване на изискванията на 

здравното законодателство по отношение на взаимното разположение па 

зоните за рекреационни дейности и жилищните зони спрямо обекти и 

дейности потенциални замърсители на околната среда; 

• Да се анализира възможността за наднормено натоварване на 

средата с вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху 

живущите и почиващите в тези зони, да се оцени здравния риск и 

предложат мерки за неговото редуциране; 

• Да се дадат подробни данни за съществуващите в района 

водоизточници за питейно-битови цели и минерални водоизточници, 

имат ли определени и утвърдени санитарно-охранителни зони със 

съответните три пояса и съобразени ли са предвижданията на ОУП с 

изискванията и режима на експлоатация на тези зони. 

• Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и 

факторите на околната среда без прилагането на плана. 

• Да   се   предложат   при    необходимост   мерки   за   

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия от прилагането на ОУП на община 

Мирково върху околната среда. Мерките ла бъдат мотивирани, в т.ч, и 

по отношение на очакваното положително въздействие. 
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• Да се предположат мерки за наблюдение и контрол на 

въздействията върху   околната   среда   при   прилагането   на   плана,   

включително   и индикатори за наблюдение. 

 ЕО следва да бъде изготвена при спазване на действащото 

законодателство, При извършване на екологичната оценка следва да 

бъдат използвани методите, посочени в „Ръководство за екологична 

оценка на планове и програми в България". 

 Изпълнителят следва да изпълни всички указания от 

компетентния орган по реда и условията на Наредба за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и  програми и Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони. 
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XVII. Източници на информация 

Закони 

• Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр.1 от 2001г., изм. 

ДВбр.41 и 111 от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и 

65от 2004г., бр.28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37, 

65,76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006г., бр.41, 53 и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54, 

69,98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87от 

2010г., бр.19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр.29, 32, 38, 45, 47, 53 и 77 от2012г., изм. 

и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 2008г., изм. ДВ 

бр.47, 82 и 93 2009г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91 от 2002г., 

попр. бр.98 от 2002г., изм. ДВ бр.86 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.74, 77, 

88,95 и 105 от 2005г., бр.30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006г., бр.31, 41 и 89 от 

2007г., бр.36, 52 и 105 от 2008г., бр.12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009г., 

бр.46 и 61 от 2010г., бр.35 и 42 от 2011г., бр.32, 38 и 53 от 2012г., посл.. ДВ 

бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за защитените територии (обн. ДВ бр.133 от 1998г., изм. ДВ 

бр.98 от 1999г., бр.28, 48 и 78 от 2000г., бр.23, 77 и 91 от 2002г., бр.28 и 94 от 

2005г., бр.30 и 65 от 2006г., бр.24 и 62 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.19, 

80 и 103 от 2009г., бр.19 от 2011г., бр.38 от 18.05.2012г.) 

• Закон за културното наследство (обн. ДВ бр.19 от 2009г., Решение 

№7 на Конституционния съд от 2009г. – бр.80 от 2009г., изм. ДВ бр.92 и 93 

от 2009г., бр.101 от 2010г., бр.54 от 2011г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012г., изм. 

доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр.77 от 2002г., 

изм. ДВ бр.88 и 105 от 2005г., бр.29, 30 и 34 от 2006г., бр.52, 64 и 94 от 

2007г., бр.43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.62 и 89 от 2010г., бр.19 и 

33 2011г., изм. и доп. ДВ бр.32 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.59 от 2012г., . ДВ 

бр.77 от 09.10.2012г.) 
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• Закон за водите (обн. ДВ бр.67 от 1999г., изм. ДВ бр. 81 от 2000г., 

бр.34,41 и 108 от 2001г., бр.47, 74 и 91 от 2002г., бр.42, 69, 84 и 107 от 

2003г.,бр.6 и 70 от 2004г., бр.18, 77 и 94 от 2005г., бр.29, 30, 36 и 65 от 

2006г.,попр. ДВ бр.66 от 2006г., изм. ДВ бр. 105 и 108 от 2006г., бр.22 и 59 

от2007г., бр.36, 52 и 70 от 2008г., бр.12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 

2009г.,бр.61 и 98 от 2010г., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г., бр.45 и 77 от 2012г., 

посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за горите (обн. ДВ бр.19 от 2011г., изм. ДВ бр.43 от 2011г., 

бр.38 и60 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за енергетиката (обн. ДВ бр.107 от 2003г., изм. ДВ бр.18 

от2004г., бр.18 и 95 от 2005г., бр.30, 65 и 74 от 2006г., бр.49, 55 и 59 от2007г., 

бр.36, 43 и 98 от 2008г., бр.35, 41, 42, 82 и 103 от 2009г., бр.54 и 97от 2010г., 

бр.35 и 47 от 2011г., бр.38 и 54 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от26.10.2012г.) 

 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. 

ДВбр.17 от 1991г., попр. ДВ бр.20 от 1991г., изм. ДВ бр.74 от 1991г., 

бр.18,28, 46 и 105 от 1992г., бр.48 от 1993г., Решение №12 на 

Конституционния съд от 1993г. – бр.64 от 1993г., изм. ДВ бр.83 от 1993г., 

бр.80 от 1994г.,бр.45 и 57 от 1995г., Решение №7 и 8 на Конституционния 

съд от 1995г.– бр.59 от 1995г., изм. ДВ бр.79 от 1996г., Решение №20 на 

Конституционния съд от 1996г. – бр.103 от 1996г., изм. ДВ бр.104 от1996г., 

Решение №3 на Конституционния съд от 1997г. – бр.15 от 1997г.,изм. ДВ 

бр.62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр.36, 59, 88 и 133 от 1998г.,бр.68 от 1999г., 

бр.34 и 106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от2003г., бр.36 и 38 от 

2004г., бр.87 от 2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24и 59 от 2007г., бр.36 и 

43 от 2008г., бр.6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г., бр.62от 2010г., бр.8 и 39 от 

2011г., изм. и доп. ДВ бр.25 от 2012г., посл. изм.ДВ бр.44 от 12.06.2012г.) 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите 

от горския фонд (обн. ДВ бр.110 от 1997г., изм. ДВ бр.33, 59 и 133 

от1998г., бр.49 от 1999г., бр.26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., 
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бр.16от 2003г., бр.36 от 2004г., бр.30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., 

бр.36,43 и 91 от 2008г., бр.6 и 80 от 2009г.) 

• Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр.35 от 1996г., 

изм.ДВ бр.14 и 26 от 2000г., бр.28 от 2001г., бр.112 от 2003 г., бр.18, 29 и 30 

от2006г., бр.13 и 64 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.10 и 103 от 

2009г.,бр.87 от 2010г., бр.19 и 39 от 2011г., бр.22 и 38 от 2012г., доп. ДВ 

бр.91 от2012г.) 

• Закон за туризма (обн. ДВ бр.56 от 2002г., изм. ДВ бр.119 и 120 

от2002г., бр.39 от 2004г., бр.28, 39, 94, 99 и 105 от 2005г., бр.30, 34, 82 и 

105от 2006г., бр.42 и 80 от 2007г., бр.31, 36 и 66 от 2008г., бр.19 и 82 

от2009г., бр.15, 50 и 98 от 2010г.) 

• Закон за административно-териториалното устройство на 

Република България (обн. ДВ бр.63 от 1995г., изм. ДВ бр.51 от 

1996г.,бр.27, 33 и 154 от 1998г., бр.10 и 69 от 1999г., бр.57 от 2000г., бр.67 и 

80от 2003г., бр.46 от 2005г., бр.63 от 2007г., бр.36 от 2008г., бр.9 и 95 

от2011г.) 

• Закон за пътищата (обн. ДВ бр.26 от 2000г., изм. ДВ бр.88 от 

2000г.,бр.111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 

от2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59от 

2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009г., бр.87от 

2010г., бр.19, 39, 55 и 99 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.38 от 2012г., изм.ДВ 

бр.44 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.47 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.53 от2012г.) 

 

Подзаконови нормативни документи 

• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

приет с ПМС №216 от 2008г. (обн. ДВ бр.80 от 2008г., изм. ДВ бр.93 от 

2009г.,бр.5 от 2010г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, приет с ПМС №74 от 1991г. (обн. ДВ 
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бр.34 от1991г., изм. ДВ бр.60 и 80 от 1991г., бр.34 и 92 от 1992г., бр.8, 30 и 

72 от1993г., бр.2 и 100 от 1994г., попр. ДВ бр.103 от 1994г., доп. ДВ бр.5 

от1995г., доп. ДВ бр.48 от 1995г., изм. ДВ бр.95 от 1995г., бр.28, 57, 61, 112и 

122 от 1997г., бр.18 от 1998г., бр.18 и 113 от 1999г., бр.41 и 44 от 2001г.,бр.31 

от 2003г., бр.69 и 86 от 2004г., бр.75 от 2006г., попр. ДВ бр.17 от2007г., изм. 

ДВ бр.45 от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.41 от 2010г., бр.39 и 50от 2011г., доп. 

ДВ бр.35 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.50 от 03.07.2012г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на 

собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с 

ПМС№55 от 1998г. (обн. ДВ бр.29 от 1998г.,изм. ДВ бр.83 от 1999г., доп. 

ДВбр.105 от 1999г., изм. ДВ бр.101 от 2001г., бр.31 от 2003г., бр.69 от 

2004г.,бр.62 от 2007г., бр.71 от 2008г., бр.62 от 2009г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи, приет с ПМС №240 от 1996г. (обн. ДВ бр.84 от 1996г., изм. ДВбр.100 

от 1997г., бр.14, 48 и 63 от 2000г., бр.41 и 66 от 2001г., бр.31 от2003г., бр.41 

от 2004г., бр.75 и 78 от 2006г., бр.62 от 2007г., бр.45, 71 и 95от 2008г., бр.62 

от 2009г., бр.39 и 50 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.35 от08.05.2012г.) 

• Заповед №РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на 

общините в Република България съгласно Приложение №1 и на 

категоризацията на населените места в Република България съгласно 

Приложение №2 (обн. ДВ бр.52 от 2004г.) 

• Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите 

от22.08.2003г. и Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството от 22.08.2003г. за определяне на 

технически изисквания и условия за контрол към плановете по §4к,ал.1, 

ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. БСА, бр.8 от 2003г.) 

• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр.3 от 

2004г., изм. И доп. ДВ бр.10 от 2005г., изм. с Решение №653 от 2005г. на 
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ВАС на РБ –бр.11 от 2005г., изм. и доп. ДВ бр.51 от 2005г., изм. с Решение 

№7028 от2005г. на ВАС на РБ – бр.63 от 2005г., изм. ДВ бр.41 от 2008г., 

посл. изм.ДВ бр.76 от 05.10.2012г.) 

 

• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми 

и планове (обн. ДВ бр.57 от 2001г., изм. ДВ бр.68 от 2004г., бр.51 от 

2005г.,изм. с Решение №8787 от 2008г. на ВАС на РБ – бр.66 от 2008г.) 

• Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на 

селищната среда (обн. ДВ бр.46 от 1992г., изм. ДВ бр.46 от 1994г.,бр.89 и 

101 от 1996г., бр.101 от 1997 г., бр.20 от 1999г.) 

• Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии (обн. ДВбр.86 

от 2004г., попр. ДВ бр.93 от 2004г.) 

• Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна 

на тяхното предназначение, приета с ПМС №261 от 1996г. (обн. ДВ 

бр.90от 1996г., изм. ДВ бр.96 от 2002г., бр.31 от 2003г., бр.50 от 2011г) 

• Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна 

на предназначението им (обн. ДВ бр.85 от 06.11.2012г.) 

• Наредба №39 за строителство в горите и земите от горския фонд 

(обн. ДВ бр.38 от 2006г.) 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 2003г.(обн. 

ДВ бр.25 от 2003г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.80 от 2009г.,бр.29 от 

2010г., бр.3 от 2011г., бр.94 от 30.11.2012г.) 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 от 2004г. (обн. ДВ 

бр.57 от2004г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., 

бр.38от 2012г., бр.94 от 30.11.2012г.) 

• Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012г. за реда за 

идентифициране,деклариране, предоставяне на статут и за 



95 

 

определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за 

достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния 

регистър на недвижимите културни ценности (обн. ДВ бр.98 от 

11.12.2012г.) 

• Наредба за разработване на планове за управление на 

защитените територии, приета с ПМС №7 от 2000г. (обн. ДВ бр.13 от 

2000г., изм. И доп. ДВ бр.55 от 20.07.2012г.) 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони,приета с ПМС №201 от 2007г. (обн. ДВ бр.73 от 2007г., изм. ДВ бр.81 

от2010г., бр.3 от 2011г.) 

• Наредба №3 за условията и реда за проучване, 

проектиране,утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битовово доснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди(обн. ДВ бр.88 от 2000г., публ. БСА, бр.10 от 2000г.) 

• Наредба №1 за опазване на озеленените площи и 

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

 

Други източници 

• Национална стратегия за регионално развитие 

• Национална концепция за пространствено развитие 

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

• Общински план за развитие на община Мирково– 2007-2013г. 

• Данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

• Данни от Националния статистически институт (НСИ) 

• Данни от централните и териториални администрации 


