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Въведение 

Настоящият доклад има за цел да представи по обективен начин изпълнението на 

мерките по наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от 

прилагането на Общ устройствен план на Община Искър.  

Докладът се основава на наличната информация в общинската администрация, както и 

на получени официални статистически и други данни от институциите, които имат 

отношение към осигуряването на официална информация относно компонентите на околната 

среда в рамките на територията на общината.  

Логиката и структурата на доклада са формулирани в съответствие със залегналите и 

съгласувани с РИОСВ - Плевен мерки, определени от Екологичната оценка на ОУП.   

 

Информация за спазване на мерките за наблюдение и контрол на 

компонентите и факторите на околната среда при приложението на плана 
 

 Мерките по наблюдение и контрол на компонентите и факторите на околната среда са 

заложени в окончателния проекта на ОУП на Община Искър и са определени в Екологичната 

оценка към него. Същата е разработена на основание чл.81, ал.1, т.1 от  Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС/ и писмо на РИОСВ - Плевен изх. №2992/04.02.2014 г., съгласно, 

което „Общият устройствен план на общината /ОУПО/ подлежи на задължителна 

екологична оценка /ЕО/, тъй като с проекта за Общ устройствен план се очертава рамката за 

бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение№ 1 и 2 на ЗООС“. 
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Мярка по наблюдение и контрол: Срок за 

въвеждане 

на мярката 

и за 

нейното 

изпълнение 

Индикатори Отговорен 

орган за 

изпълнени

е 

Докладване: 

1. Да се прилагат мерките за наблюдение, 

предвидени в актуализираната Програма за 

опазване на околната среда (ПООС) на 

Община Искър 2015-2020г.,  

Постоянен Изготвен 

годишен 

отчет по 

изпълнение 

на ПООС 

Община 

Искър 

За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. е 

изготвен годишен 

отчет по 

изпълнение на 

ПООС, изпратен 

на РИОСВ-

Плевен с писмо 

изх. № 24-04-

7/22.03.2022 г. 

Предстои 

разработване на 

Програма за 

опазване на 

околната среда..  

2. Да се прилагат мерките за наблюдение, 

предвидени в актуализираната Програма за 

управление на дейностите по отпадъците 

2016-2020г., на Община Искър, която е 

нераздел на част от ПООС на Община 

Искър. 

Постоянен Изготвен 

годишен 

отчет по 

изпълнение 

на ПУДО 

Община 

Искър 
За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. е 

изготвен годишен 

отчет по 

изпълнение на 

ПООС, изпратен 

на РИОСВ-

Плевен с писмо 

изх. № 24-04-

7/22.03.2022 г. 

Предстои 

разработване на 

Програма за 

управление на 

дейностите по 

отпадъците. 
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3. Да се прилагат мерките за 

наблюдение, предвидени в Общински план 

за развитие (ОПР) на Община Искър 2014-

2020г. 

Постоянен Изготвен 

годишен 

отчет по 

изпълнение 

на ОПР 

Община 

Искър 
Изготвена е 

Последваща 

оценка на 

Общински план 

за развитие на 

община Искър за 

периода 2014-

2020г., приета с 

Решение № 338 от 

22.12.2021 г. на  

Общинския съвет 

– Искър. 

4. Ежегодно Община Искър да 

информира писмено РИОСВ - Плевен за 

издадените разрешения за строеж и 

разрешения за ползване, в рамките на 

доклада по наблюдение и контрол. 

Постоянен Брой 

изпратени 

информации 

в РИОСВ 

Плевен 

(списък с 

обекти) 

Община 

Искър 
Списък с 

издадените 

разрешения за 

строеж и 

разрешения за 

въвеждане на 

обектите в 

експлоатация се 

намира на 

интернет 

страницата на 

общината.  
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5. Одобряване и/или разрешаване 

реализацията на бъдещи инвестиционни 

намерения (инвестиционни предложения по 

приложения № 1 и № 2 от ЗООС и свързани 

с тяхното развитие планове или програми), 

да става след провеждане на процедурите 

по глава шеста от ЗООС и при спазване 

изискванията на глава седма, раздел I и 

раздел II на същия закон. 

Постоянен Издадени 

решения или 

становища по 

глава шеста 

от ЗООС 

Община 

Искър 
Одобряването 

и/или 

разрешаването 

реализацията на 

инвестиционни 

намерения 

(инвестиционни 

предложения по 

приложения № 1 

и № 2 от ЗООС и 

свързани с 

тяхното развитие 

планове или 

програми), се 

извършва след 

провеждане на 

процедурите по 

глава шеста от 

ЗООС и при 

спазване 

изискванията на 

глава седма, 

раздел I и раздел 

II на същия 

закон. 

6. Одобряване и/или разрешаване 

реализацията на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения 

извън урбанизирани територии, попадащи 

изцяло или от части в защитени зони по 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 

и защитени територии по Закона за 

защитените територии, да се извършва след 

съгласуване по реда на ЗБР/ЗЗТ. 

Постоянен Издадени 

решения или 

преценки по 

Наредбата за 

ОС 

Община 

Искър 
Одобряването 

и/или 

разрешаването 

реализацията на 

планове, 

програми, 

проекти и 

инвестиционни 

предложения 

извън 

урбанизирани 

територии, 

попадащи изцяло 

или от части в 

защитени зони 

по Закона за 

биологичното 

разнообразие 

(ЗБР) и защитени 

територии по 

Закона за 

защитените 

територии, се 

извършва след 

съгласуване по 

реда на ЗБР/ЗЗТ. 
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7. Резултатите от приложените мерки 

(вкл. за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия), да се 

включат в годишния доклад по 

наблюдението и контрола при прилагането 

на Общ устройствен план на Община 

Искър. 

Постоянен Изготвен 

годишен 

доклад по 

изпълнение 

на мерките 

Община 

Искър 
Резултатите от 

приложените 

мерки (вкл. за 

предотвратяване, 

намаляване и 

възможно най-

пълно 

компенсиране на 

неблагоприятнит

е последствия), 

се включват в 

годишния доклад 

по наблюдението 

и контрола при 

прилагането на 

Общ устройствен 

план на Община 

Искър. 

 

 Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последици от реализацията на плана 

 

 

 

 

Компонент Мерки  

Към проектната 

документация 

Съгласно Заповед № 199/27.09.2009 г. на кмета на община Искър са 

определени две площадки за биоразградими отпадъци. С ОУП терените 
следва да се отредят, съгласно заповедта и съгласно оперативна цел 5       

( ОЦ 5) от ПУО Искър 2016- 2020г.. Да се определи перспективното 
предназначение на терена на депото в местността „Влашки лък“, 

гр.Искър – след приключване на биологичната рекултивация. Да се 

определи предназначението на закритите сметища в селата Долни 
Луковит, Староселци и Писарово, съгласно констативен протокол № 

УО-45-ДА/29.09.2011 г. на РИОСВ Плевен. 

  Прилага се 

Атмосферен въздух 

Разработване и внедряване на проекти, свързани с повишаване на 

енергийната ефективност. 

За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

издадени разрешения 

за строеж за проекти, 

свързани с 

повишаване на 

енергийната 

ефективност 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, които прилагат най-

добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 
въздух. 

Прилага се 

Съобразяване на всички проектни решения с развитие на зелената 
система 

Прилага се 
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Поддържане КАВ чрез намаляване емисиите от битовия и стопански 

сектор и транспорта, подобряване състоянието на пътната мрежа, 

поддържане на чистотата на уличната мрежа в населените места, 

повишаване на изискванията към движещите се МПС. 

За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

издадени разрешения 

за строеж за проекти, 

свързани с 

подобряване на 

пътната и уличната  

мрежа. 

 

Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на изискванията 

на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 

Прилага се 

 

Доизграждане/изграждане на канализационна мрежа в населените места 

на общината. 

До изграждане на канализационната система в населените места на 

общината, с цел опазване на повърхностни и подземни води от 

замърсяване да се прилага разпоредбата на чл.46, ал.4 , т. 2 от ЗВ и 
изискванията на ЗУТ, относно необходимите съоръжения за отпадни 

води. 

Да се спазват изискванията на чл.143,т.3 и чл.146, ал. 1 от Закона за 

водите: 

- забранява се използването на речните легла като депа за отпадъци, 
земни и скални маси; 

- Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански 
постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на 

хидротехническите съоръжения. 

Изграждане на пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните 
води от населените места, в изпълнение на изискванията на Директива 

91/271 б/ЕС, изменена с Директива 98/15/ЕЕС. 

При нови обекти 

се разрешава 

строителство само 

при предвидено 

изграждане на 

водоплътни изгребни 

съоръжения. 

 Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на 
замърсяване на водите 

Прилага се  

Води  
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Редуциране на високия процент загуба на вода, чрез реконструкция 

на водопроводната мрежа 

- Външната 

водопроводна мрежа 

на територията на 

цялата община е 

остаряла и се нуждае 

от подмяна; 

 - Вътрешната 

водопроводна мрежа в 

с. Писарово и с. 

Староселци е 

подменена в периода 

2007-2014 год.; 

 - Вътрешната 

водопроводна мрежа 

на част от гр. Искър и 

с. Долни Луковит е 

необходимо да се 

реконструира;  

 

 

Изпълнение на предвидените в пурб мерки за постигане целите за 

водните тела в района - в компетентността на общината 

Прилага се  

Обработката на почвата да се извършва напречно на склона, а 

внасянето на азотсъдържащи торове задължително да бъде разделено на 

части (предсеитбено и подхранване) 

Прилага се 

 

 

 

 

 

Всички устройствени и строителни инициативи и свързаните с тях 

планове, проекти и инвестиционни предложения, засягащи водни 

обекти, следва да се процедират при стриктно спазване на 

законоустановените процедури по реда на ЗВ и да се съобразят с ПУРБ 

ПУРН.в Дунавски район, вкл. и мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРН. 

 

Прилага се 

 

 

 

 

 

Геоложка основа 

Съобразяване на предстоящото проектиране с резултатите от 

геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и 

необходими изследвания, които трябва да се провеждат за 

конкретизиране на условията при изграждане на нови или 

реконструкция на стари сгради, водопроводни и канализационни мрежи, 

локални пречиствателни съоръжения и комуникации. 

Прилага се  

Земи и почви Забрана за палене на стърнищата Прилага се  

 Да не се допуска новосформирането на нерегламентирани сметища Прилага се  

 
Прилагане на мерки за предотвратяване на вредни изменения, 

застрашаващи почвата; 

Прилага се  

 Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване или увреждане 

на почвата в съседните поземлени имоти; 

Прилага се  

 Прилагане на добри земеделски практики от земеделските стопани; 

Всички 

земеделски 

стопанства с 

обработваема площ 

над 15 ха отделят 

минимум 5% от 

обработваемите земи 

като ЕНП 

(екологично насочени 

площи). 
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На етап проектиране да се изисква информация от Министерство 

на енергетиката, относно местоположението на обекта, спрямо 

находищата за открит добив на подземни богатства , включени в в 
Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства, 

както и спрямо предоставени площи за търсене и/или проучване на 
подземни богатства. 

За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

постъпили проекти за 

изграждане на такъв 

вид обекти. 

 

Отпадъци 
Изпълнение на проекти за компостиране на биоразградими 

отпадъци 

     За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

постъпили проекти за 

изграждане на такъв 

вид обекти. 

 

 
Подобряване управлението на отпадъците и информираността на 

населението 
     Прилага се  

 
Да се спазват изискванията на ЗУО по отношение на третиране на 

различните потоци отпадъци - ( масово разпространени отпадъци, 

отпадъци от опаковки) 

    Прилага се  

Вредни физични 

фактори 

Изготвяне на проекти на шумозащитни съоръжения около 

автомобилни трасета с най-интензивни транспортни потоци 

     За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

постъпили проекти за 

изграждане на такъв 

вид обекти. 

 

Ландшафт 
Възстановяване и развитие на озеленените площи в населените 

места и изграждане на нови озеленени площи в крайселищната среда. 

Прилага се  

 
Разработване на ландшафтно-устройствени проекти за 

възстановяване и рекултивация на деградирали ландшафти 

     За периода 

01.01.2021 год. – 

31.12.2021 год. няма 

постъпили проекти за 

изграждане на такъв 

вид обекти. 

 

 
Недопускане на въздействия, по-големи от проектните върху 

площадките на предвидените с ОУП обекти 

Прилага се  

 Да не се оставят неукрепени изкопи и насипи с височина/дълбочина 
над 1,50 м. 

Прилага се  

 
Рекултивация на съществуващото сметище и разработване на 

ландшафтно- устройствени проекти за възстановяване 

Предстои 

приключването на 

биологичната 

рекултивация на 

старото общинско 

депо. 

На биологична 

рекултивация 

подлежат 8,344 дка 

предепонирани 

отпадъци. 

 

 



10 
 

Културно- 

историческо 

наследство 

Изработване на програма за организирана защита на недвижимите 

и движими ценности,. 

Предстои  

При случай на откриване на обекти с характер на находка, 

дейността да се прекратява незабавно и да се уведомява общината и 

РИМ за експертиза. 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Комуникационните трасета да се преценят от гледна точка на 

измененията в историческия ландшафт на общината и на 

урбанистичните последици от тяхното прокарване; 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Оформяне на пътни и инфраструктурни съоръжения, нови 

територии за обитаване, нови обслужващи центрове, места за нови 

култови и религиозни обекти и пр.- в местата на непосредствено и 

териториално взаимодействие да се осигури контактна зона, която да 

постави в доминантно положение условията, за осигуряване на 

необходимите и конкретно подходящите условия за обектите на 

културното наследство; 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

 

Трасетата на бъдещите, комуникационни и инфраструктурни 

направления да се съпоставят още в началните фази на проектиране с 

локализацията на обектите на културното наследство според данните от 

Единната археологическа карта на България;на Регионалния 

исторически музей и от документацията на НИПК 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

В плановете, в програмите за реализация и проектно-сметните 

документации да се предвидят необходимите предварителни проучвания 

и сондажи за наличие на археологически обекти в обсега на трасетата 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

В хода на извършване на проектните и строителни работи да се 

спазват законовите разпоредби (по ЗУТ; по Наредбата за опазване на 

археологическите паметници; ЗОСС и пр.) и най-важно - своевременно 

да се извършват съгласувателните процедури като превантивна мярка за 

опазване нанедвижими културни ценности; 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Предварително да се изискват от НИНКН становища и параметри 

за мерките (изисквания и ограничители), свързани с опазването на 

обектите - паметници на културата и средата им; 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Да се предвидят конкретни изисквания за подходящо 

социализиране на недвижими културни ценности и възможностите за 

включването им в специализирани културни маршрути, изработване на 

стратегия за развитие на културния туризъм, обхващаща и съседни 

общини 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 
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Още на входа на проучвателните фази на проектирането да се 

предвидят и направят изследвания за рисковете от вибрации; промяна на 

режима на подпочвените води; замърсяването на въздуха; акумулиране 

на електростатични напрежения и влиянието на други негативни 

последици върху охранителния режим спрямо обектите - паметници на 

културата; 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Да се ползва принципът на превантивност по проблемите на 

опазване на недвижими културни ценности и тяхната среда 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Да се процедира равнопоставеност на недвижими културни 

ценности от различен исторически порядък, типология и етнокултурен 

произход, тъй както повелява действащото законодателство за 

опазването им. 

Прилага се. За 

периода 01.01.2021 

год. – 31.12.2021 год. 

няма постъпили 

проекти за изграждане 

на такъв вид обекти. 

 

Билогично 

разнообразие, 

защитени територии и 

зони 

Всички предложения, засягащи Защитени зони следва да бъдат 

съобразени с предмета и целите на защита 
Прилага се.  

 

При одобряване на ПУП-ПЗ в 33 не само да не се допуска пряко 

отрицателно въздействие върху местообитания или местообитания и 

популации на видовете, предмет на опазване, но и тяхното 

фрагментиране или нарушения на бикоридорните връзки, особено в 

местата с изявен екотонен ефект. 

Прилага се.  

 

Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ и ПЗ или дейности в 

близост до елементите на националната екологична мрежа, водещи до 

настаняване на инвазивни видове или предизвикващи рудерализация на 

площи от защитената местност или защитените зони. 

Прилага се.  

 

Дейностите в реките да се предвиждат в извън размножителния период 

на животинските видове (м.април - м.юни) и да бъдат ограничени в 

периода на присъствие на зимуващи водолюбиви видове птици (м. 

ноември - м.февруари) Възстановяване на значението и площите на 

ландшафтните комплекси с консервационно значение 

Прилага се.  

 

Редовни мониторингови дейности за състоянието на компонентите на 

околната среда, изпълнение на екологични проекти и програми, 

отнасящи се до изпълнение на целите и предназначението на защитените 

зони и защитените местности 

Прилага се 

 

При изграждане на нови елементи и възстановяване на напоителната 

система и водовземните съоръжения да не се допуска възпрепятстване 

на миграционните коридори на хидробионтите или увреждащи 

крайречната флора и фауна действия и решения. 

Прилага се 
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Здравен риск 

Разработване и прилагане на стратегия за провеждане на 

административни мерки, водещи до подобряване условията на труд и 

почивка, оптимизиране на възможностите за здравословно хранене, 
стила на живот и други фактори, характеризиращи социалната среда. 

Прилага се 

Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и контрол на 

индикаторите, данните за експозицията на вредности на околната среда 
и на здравните показатели 

ВиК – Плевен и 

РЗИ извършват проби 

на питейната вода и 

уведомяват Общината 

за резултатите от 

пробите 

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и ПР и технически проекти с 

действащото законодателство и изискванията на Националната програма 

за действие по околна среда и здраве 

Всички ПУП-ПЗ и 

ПР и технически 

проекти са в 

съответствие с  

действащото 

законодателство и 

изискванията на 

Националната 

програма за действие 

по околна среда и 

здраве 

Заключение 
 

Всички заложени мерки за  предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана са заложени в 

одобрения и влязъл в сила ОУП на Община Искър. 

Мерките, описани подробно в настоящия доклад се следят във всички устройствени 

планови документи и инвестиционни предложения от по-ниско ниво. Същите се процедират 

по реда на ЗУТ, след съгласуването им, предвидено в специален закон (ЗООС, ЗКН, Закон за 

водите и др), както и на база заложените изисквания в Правилата и нормативите за 

прилагане на ОУП на община Искър. 

Процедурата по наблюдение и контрол на въздействията на околната среда се 

осъществяват в съответствие с предвидените индикатори в доклада за ЕО на ОУП на 

Община Искър. 

 

 

 

Изготвил: 

инж. Валя Костова 

Директор Дирекция СИРТСУ 
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Въведение 

 

Настоящият годишен доклад се разработва в съответствие с чл. 127, ал. 9 от Закона за 

устройство на територията. Съгласно изискванията на нормативната уредба, Кметът на общината 

следва да внесе за одобрение в Общинския съвет годишен доклад за изпълнение на ОУП, както и 

да направи предложения за неговото изменение, ако такива са необходими.   

Докладът е разработен на база информацията за развитието на общината и устройството 

на територията, като обхваща периода на  цялата 2021 г.  

ОУП на Община Искър (ОУПОИ) е основният устройствен стратегически документ, който 

създава рамката за развитие на общината през следващите 20 години. Чрез него се определя 

преобладаващото и допустимо предназначение на територията, перспективите за пространствено 

развитие, качеството на околната среда и условията за живот и бизнес на местната общност. 

 

1. Информация за процедурата по разработване на ОУП на община Искър 

 

Общият устройствен план на Община Искър е разработен за територията на цялата 

община, като същият е изготвен съгласно чл.105, ал. 1 на ЗУТ и на основание §123, ал.1 от 

преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г.  

Самият Общ устройствен план на община Искър е изготвен от проектантски екип на 

„Груп Арнайз Консултинг“ ООД, на основата на сключен договор с община Искър от 08.04.2015 

г.  Процедурата по неговото изготвяне и одобрение е финансирана чрез средства от бюджета на 

общината, както и с финансовата подкрепа на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ). 

 ОУП е разработен в две фази - предварителен и окончателен проект, които са преминали 

през всички нормативно определени изисквания за съгласуване и обществено обсъждане. 

Паралелно с разработването на ОУП на община Искър е изготвена и Екологична оценка, като 

същата се явява нормативно определено изискване, чието  основание е  чл. 81, ал.1, т.1 от Закона 

за опазване на околната среда /ЗООС/ и писмо на РИОСВ - Плевен изх. № 2992/04.02.2014 г., 

съгласно което: „Общият устройствен план на общината /ОУПО/ подлежи на задължителна 

екологична оценка /ЕО/, тъй като с проекта за Общ устройствен план се очертава рамката за 

бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на ЗООС“. 
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 Окончателният проект на ОУП на Община Искър е приет с решение № 650 от 

20.11.2018 г. на  Общинския съвет, обявен в Държавен вестник брой 102 / 11.12.2018 год., като 

същият е в сила от декември 2018 г., след преминаване през всички съгласувателни процедури, в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба. 

  

2. Цели и предвиждания на ОУП на община Искър 

 

Основната стратегическа цел на ОУП на община Искър е определена  въз основа на 

задълбочен анализ на текущото състояние  на общината и перспективите за нейното развитие. Тя 

предопределя налагането на единен модел за устройство на територията на общината, чрез които 

да се създаде добра териториална основа за устойчиво и балансирано развитие на  нейната 

територия в дългосрочен план. 

Така определената основна стратегическа цел на Общия устройствен план /ОУП/ на 

Община Искър предвижда създаването на оптимална пространствена и функционална 

структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в 

единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна 

среда и специфични социално - икономически условия. 

 Реализирането на така формулираната стратегическа цел се предпоставя и обуславя от 

постигането на следите  основни цели: 

1. Да прекрати наложената от предходното време безплановост на управлението от факта, 

че след 1989 година бива сменена обществено-политическата система в Р. България, а повечето 

градове и общини в България остават със старите си устройствени разработки от 80-те години на 

XX век, които до този момент не са актуализирани;  

2. Да вземе под внимание Европейските изисквания за устойчиво развитие, отчитайки 

поетите ангажименти в Глава 21 „Регионално развитие“ за балансиран подход към всички 

териториални нива, т.е. че „урбанизираните територии“ са ограничена прилежаща, неразделна 

част от зоната на активно влияние;  

3. Да оползотвори съществуващата информация - резултат от досегашното развитие в 

последните 20 години, от изготвените проучвания и проекти, изводите от които показват 

нуждата от балансиране на намаляващи капацитета си (или изчезващи) функционални 

подсистеми на населените места и общото пространствено развитие на община Искър; 
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4.  Да отчете реалния процес на усвояване на фондовете от присъединяване на страната 

към Европейския съюз и приемането на нови евростандарти; 

5. Да реализира ОУПО, като инструмент за управление на общинското териториално 

развитие, при новите социално-икономически условия за следващите 20 години. 

На база дефинираната система от цели на плана, са определени основните задачи, които 

се планират да бъдат постигнати чрез реализацията на стратегическия устройствен документ. Те 

са:  

 Съвременно разбиране за геополитически комплекс, който да съсредоточи в себе си 

взаимовръзките и влиянието на градски, регионални, национални и европейски 

структури от всякакъв характер; 

  Рационално използване на наличните предпоставки - благоприятно местоположение 

на община Искър спрямо инфраструктури и Еврокоридори и наличните природни и 

антропогенни ресурси; 

  Постигане на европейски стандарти в отделните функционални системи на общината 

и баланса между тях; . 

  Преход от доказалата своята изчерпаност моноцентричност на урбанизираните 

структури към полицентрични форми на функционално- пространствена организация, 

която предлага свобода и възможности за отлагане на положителни икономически 

влияния. 

Съвременното развитие на обществото изисква пространствена (териториална) реакция, 

чрез поставяне на нови изисквания към ОУП, изразяващи се в принципно нов подход, както при 

анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. изисква изграждането на нова, 

адекватна система на управление. 

Специфичните задачи на ОУПО Искър, които съгласно Планово техническото задание за 

изработване на Общ устройствен план на община Искър обхващащи различните етапи на 

разработката, са: 

  Създаване на „Комплексна информационна база“; 

  Създаване на „Комплексен анализ на състоянието“ на градските и общински 

функционални подсистеми и обвързаността по между им; 

  Отчитане и интегриране на предвижданията на Общинския план за развитие на 
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община Искър, както и на „Концепцията за пространствмено развитие на област 

Плевен“ и Националната концепция за пространствено развитие на Република 

България; 

  Изработване на „Ескизен вариант“ за пространственото и социално- икономическото 

развитие на община Искър с хоризонт 2035 г.“ 

Всички тези задачи касаят обвързването на ОУП на община Искър с различни нива на 

устройственото планиране - международно, национално, регионално с локално ниво, което от 

своя страна следва конкретно да реши: 

 Предвид очевидните демографски проблеми на общината е необходимо да се 

предвиди възможност за разширяване на съществуващите гробищни паркове или евентуалното 

им предислоциране;  

 Да се прецизира възможността за възстановяване на изключени селищни 

територии с определен жилищен характер;  

Модернизация и актуализация на съществуващите терени за спорт и отдих и предвиждане 

на нови такива в урбанизираните територии на общината и извън тях;  

 Използване на природните дадености и преосмислянето им като туристически 

дестинации; 
 

 Поощряване на местни и привличане на външни икономически субекти чрез 

предоставяне на терени по облекчен режим с цел икономически просперитет от местен характер; 

Да се съпоставят действащите ПУП-ове с предвижданията на ОУПО и да се подразделят 

на:  

- Планове, съответстващи на предвижданията на ОУПО, които остават в действие без 

промяна; 

- Планове, които се нуждаят от актуализация в отделни части. 
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3. Приложение на ОУП на община Искър за 2021 г. 
 

 Прилагането на ОУП на Община Искър е комплексен и систематичен процес, който се 

управлява от общинската администрация в съответствие с определената рамка на документа и 

изискванията на нормативната уредба.  Основните движещи сили за неговото прилагане са 

свързани от една страна с необходимостта от непрекъснато подобряване на условията за живот и 

бизнес на местната общност, а от друга - на база постъпващите, процедирани и осъществявани 

инвестиционни намерения на територията на общината. Основните инструменти за прилагането 

на плана за Подробните устройствени планове, които следва да конкретизират параметрите на 

усвояване и развитие на различните видове територии в рамките на общината.  

 

 За цялата 2021 г., в рамките на община Искър са процедирани и влезли в сила 11 

Подробни устройствени плана (ПУП).  

Процедурите по одобрение на влезлите в сила ПУП в община Искър са съобразени с 

ОУП на община Искър.  

 

 През 2021г  в  рамките на община Искър са издадени общо 28 разрешения за строеж 

както следва: 

№ 

по 

ред 

Дата на 

издаване 

Населено 

място 

Местонахожд

ение Обект Възложител 

1 08.01.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ VІ-987 в 

кв. 66 

„Монтаж на инсталация за 

производство на ел. енергия до 30 

Kw“ 

„Алек Енерджи“ 

ЕООД  

2 08.01.2021 г. гр. Искър 

УПИ ІV-628 в 

кв. 66  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия до 30 Kw“ 

Иван Стоянов 

Доковски 

3 22.01.2021 г. с. Староселци 

УПИ ІV-612 в 

кв. 38  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия до 30 Kw“ 

„Дрийм лайф 

1980“ Е00Д  

4 19.02.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХХІ-691 

в кв. 33  

„Монтаж на инсталация за 

производство на ел. енергия до 30 

Kw“ 

Борислав 

Борисов 

Пламенов и 

„ВАТКОВСКИ 

СОЛАР 

ФУТУРЕ“ ЕООД 

5 01.03.2021 г. с. Писарово 

УПИ ХІІ-283 

в кв. 74  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия до 30 Kw“ 

Веселка Миткова 

Десподова и 

Миглена 

Миткова Митова 
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6 05.03.2021 г. с. Писарово 

УПИ ІХ-474 в 

кв. 3  

„Фотоволтаична електроцентрала 

с мощност до 30 Kw“ 

„Грийн Асет“ 

Е00Д  

7 24.03.2021 г. гр. Искър 

УПИ V-256 в 

кв. 15  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия с мощност до 30 Kw“ 

н-ци Димитър 

Тодоров 

Пеновски 

8 23.04.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХІІ-1075 

в кв. 70 

„Фотоволтаична инсталация за 

производство на ел. енергия с 

мощност до 30 Kw“ 

„Калоян Тодоров 

75“ ЕООД гр. 

Искър 

9 14.04.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХІV-811 

в кв. 5 

„Инсталация за производство на 

ел. енергия с мощност до 30 Kw“ 

„ДДД 

БУБОЛЕЧКИ“ 

ЕООД гр. Искър 

ин-ци Иван 

Иванов 

Йошковски 

10 23.04.2021 г. с. Староселци 

УПИ ХІІІ-

264в кв. 77  

„Фотоволтаична електроцентрала 

с мощност до 30 Kw“ 

„Грийн Асет“ 

ЕООД  

11 23.04.2021 г. с. Писарово 

УПИ Х-66в 

кв. 90  

„Фотоволтаична централа с 

мощност до 30 Kw“ 

Емилия 

Людмилова 

Петрова и 

„КОНВЕРТОР“ 

ЕООД гр. София  

12 23.04.2021 г. гр. Искър 

УПИ V-974, 

кв. 158  

“Реконструкция 

многофункционална сграда“ – 

Ремонт покрив и дограма 

многофункционална сграда, 

общинска собственост  Община Искър  

13 26.04.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ ХХІ-

544,545 в кв. 

36  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия от възобновяеми 

източници с мощност до 30 Kw“ 

Валери Цветков 

Владимиров  

14 14.05.2021 г. с. Писарово 56493.219.27 

„Селскостопанска постройка за 

съхранение на селскостопанска 

продукция“  

Росица Радкова 

Иванова 

15 21.05.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ ХVІ-

1143 в кв. 61  

„Фотоволтаична инсталация за 

производство на ел. енергия с 

мощност до 30 Kw“ 

Йордан Стефанов 

Пеловски и 

Татяна 

Димитрова 

Пеловска и 

„Пеловски солар“ 

00Д с. Долни 

Луковит 

16 04.06.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ VІІ-1151 

в кв. 61 

„Фотоволтаична инсталация за 

производство на ел. енергия с 

мощност до 30 Kw“ 

„Солей 58“ Е00Д 

гр. Плевен 

17 02.07.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ ІІ-1148 в 

кв. 61  

„Инсталация за производство на 

ел. енергия - фотоволтаична с 

мощност до 30 Kw“,  

„ИМПУЛС 

ИМОТИ“ ООД 

гр. София 
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18 20.07.2021 г. гр. Искър 

УПИ V-1415, 

в кв. 105  

„Плътна ограда към уличната 

регулационна линия  

Гюлфен Ремзи 

Радева и 

Фредерик 

Алексиев Радев  

19 12.08.2021 г. гр. Искър 

УПИ Х-1573 в 

кв. 100 „Лятна кухня“  

Боряна Илиянова 

Метова  

20 20.08.2021 г. 

с. Долни 

Луковит 

УПИ V-789 в 

кв. 41  

„Плътна ограда между УПИ V-

789 и УПИ ІV-790, изцяло 

разположена в УПИ V-789  

Иван Филипов 

Иванов  

21 20.08.2021 г. с. Писарово 

УПИ VІІ-658 

в кв. 19  „Фотоволтаична централа 30 Kw“ 

Мартин 

Симьонов Вълов 

и „КОНВЕРТОР“ 

ЕООД гр. София  

22 17.09.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХІІ-

547,548 в кв. 

61  

„Плътна ограда на УПИ ХІІ-

547,548 към уличната 

регулационна линия и към УПИ 

V-548 и УПИ VІІІ-546 

Валентин 

Василев 

Йорданов 

23 21.09.2021 г. гр. Искър 

ХІІІ-1085 в 

кв. 75 

Второстепенни постройки  в ХІІІ-

1085 в кв. 75 по плана на гр. 

Искър – преустройство, 

пристрояване и ремонт: Подобект 

„А“: „Преустройство и 

пристрояване на гараж на южна 

граница за лятна кухня“, 

Подобект „Б“: „Пристройка и 

преустройство на лятна кухня на 

северна граница без промяна на 

предназначението“,  Подобект 

„В“: „Укрепване и реконструкция 

на покрив на навес на северна 

граница“  

Фани Коцева 

Костова  

24 15.10.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХІ-486 в 

кв. 58  „Лятна кухня (навес)“  

Тихомир 

Антонов 

Младенов  

25 29.10.2021 г. гр. Искър 

УПИ ХІІ-

547,548 в кв. 

61  Лятна кухня  

Валентин 

Василев 

Йорданов 

26 05.11.2021 г. гр. Искър 

УПИ І-1135 в 

кв. 77А  

„Пристрояване на складови 

площи и помещение за фирмен 

магазин към съществуваща 

винарска изба“ 

„ЛОНГ ОЙЛ” 

ЕООД гр. Плевен 

27 30.11.2021 г. с. Писарово 

УПИ ІІІ-835 в 

кв. 33А  

: „Фотоволтаична инсталация за 

производство на ел. енергия до 30 

Kw“ 

Николина 

Иванова 

Десподова  

28 17.12.2021 г. с. Староселци 

УПИ ІХ-955 в 

кв. 18  

„Пристройка към съществуваща 

жилищна сграда“ 

Петя Тодорова 

Трифонова  
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Заключение 
 

 Приложението на ОУП на община Искър за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. е в 

съответствие със зададената рамка за развитието на общината. Основният модел на устройство 

се прилага при процедирането на всички устройствени планови документи и инвестиционни 

предложения от по-ниско ниво. Същите се процедират по реда на ЗУТ, след съгласуването им 

предвидено в специален закон (ЗООС, ЗКН, Закон за водите и др), както и на база заложените 

изисквания в Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Искър. 

 През изминалия период няма влезли в сила изменения на ОУП на община Искър. 

Постъпилите към момента инвестиционни предложения са изцяло в съответствие с модела за 

устройство на общината.  

 

 

 

 

 

Изготвил: 

инж. Валя Костова 

Директор Дирекция СИРТСУ 

 


