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Настоящото техническо задание (наричано по-нататък накратко Заданието)
е изработено в изпълнение на Решение № 132, протокол №7/16.02.2012 г. на
Общински съвет – Банско.
Потребността от изработването на Общ устройствен план на общината
(ОУПО) произлиза от все по-активизиращия се инвестиционен интерес към
общинската територия и убедеността на общинската администрация, че бъдещите
устройствени и строителни процеси трябва да бъдат управлявани чрез цялостно
устройствено планиране.
І. ПРОУЧВАТЕЛНА ОСНОВА НА ЗАДАНИЕТО
Заданието се базира на анализ на състоянието и проблеми на физическата среда
и основните функционални системи на територията, действащите режими на особена
териториалноустройствена защита, както и структурата и териториалната насоченост
на инвестиционната инициатива.
За изработването на настоящото Задание са анализирани:
- природо-географски условия и ресурси;
- културно-историческо 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
Пълният анализ на
състоянието и резултатите от гореописаните
проучвания ще бъдат предоставени от страна на община Банско на определения за
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, след сключване на договор.
На определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде предоставен и опорен план на
общината.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНАТА
Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални
системи и изведените проблеми може да се обобщи, че бъдещото управление на
устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако
се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината, и на
създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за
урбанизираните територии.
Оценката на състоянието и на обществения интерес, както на местно, така и на
национално ниво дават основание за извода, че изработването и приемането на Общ
устройствен план на община Банско следва да се счита за приоритетна и
неотложна задача на общинската устройствена политика.
Законът за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001 г., с изм. и
доп.) регламентира изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО),
които обхващат населените места в общината и техните землища. Предназначението на
тези планови документи е дефинирано по-подробно в чл. 106 от закона, а прогнозният
период – 15-20 години в чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В съответствие с нормативните изисквания и установената практика, свързани с
изработването и прилагането на този тип планове, и съобразно спецификата на
местните условия, по-долу са формулирани целите и задачите на бъдещия ОУП на
община Банско и общите изисквания към проектното решение.
2.1. Цели на плана
Главна цел
Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със
специфичните за община Банско природни, културно-исторически, туристически и
други ресурси.
Специфични цели
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел става посредством изпълнението на следните цели:
• Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват
качествените характеристики, целостта и стабилността на природната й
среда.
• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през
следващите планови периоди на стратегическите документи по Закона за
регионално развитие - регионален план за развитие на Югозападния район за
планиране, областната стратегия и общинския план за развитие, както и
секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо
териториално ниво. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от
ОУПО, които да бъдат включени в ОПР за периода 2014-2020 г. Създаване
на устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на
функционалните системи и активности.
• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите оби-

•

тавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и
стандарти, при осигуряване на максимален ефект при инвестирането и на
баланс между общностния и частните интереси.
Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот
на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост
и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.

2.2. Задачи на плана
Основните задачи на плана се определят, както следва:
• Определяне на общата структура на територията и преобладаващото
предназначение на съставните и структурните й части.
• Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по
предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със
специални закони.
• Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.
• Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на
транспортните мрежи.
• Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,
както и връзките им с териториите на съседните общини.
• Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и
начини на устройство и защита.
• Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на
допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с
оглед опазването им.
• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности.
• Определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както
и на евентуално необходими ландшафтноустройствени мероприятия.
2.3. Устройствени приоритети в общинската политика
Липсата на съвременна планова основа в обхвата на цялата територия
затруднява провеждането на пълноценна общинска устройствена политика, основана на
обща стратегия за развитие с ясни приоритети. Такава стратегия е очертана в проекта,
лансиран от настоящото ръководство на общинската администрация и наречен
„Управленски проект за обозначаване на община Банско в Европа на регионите”
(2011). Стратегическата цел на проекта е определена така:
„Целенасочени действия за превръщане на община Банско в сигурна, динамична
и икономически силна териториална единица, в привлекателна Европейска
туристическа дестинация, населена от хора проспериращи, спокойни за работата си,
живота си и бъдещето на децата си.”
За постигането на тази цел са очертани 13 сфери на целенасочено въздействие,
между които пряко или косвено отношение към устройството на територията и
неговото управление имат:
• Проект „Общ устройствен план на община Банско – гаранция за
качественото й функциониране”;

•
•
•
•
•

Банско – европейска туристическа дестинация;
Опазването на природата – критичен фактор за качеството на живот;
Бизнесът – генератор на прогреса;
Селища в упадък;
Община Банско – територия на духа и др.

2.4. Необходимост от създаване на съвременна планова основа
Социално-икономическите, устройствените и инвестиционните процеси и
приоритети на управлението са свързани с количествено и качествено развитие на
техническата и социалната инфраструктури и комуналното обслужване, за
подобряване на физическата среда и качеството на живот, за осигуряване на
социално-икономическото развитие при гарантирано опазване на природните и
антропогенни ресурси с обществена значимост и на екологичната обстановка .
Устройствените и инвестиционно-строителни интервенции “на парче”
застрашават устойчивото развитие на системите и могат да компрометират бъдещи
обществено значими реализации, както и частните интереси на всеки един от жителите
и поземлените собственици на територията на общината. Увеличава се потенциалният
риск по отношение състоянието на природната среда и опазването на ресурсите.
Инвестиционната активност, провокираща екстензивна урбанизация, както и
промените в законовата рамка през последните години значително изпреварват
обновяването на плановата основа за управление на устройствените процеси в
населените места и новосъздадените селищни образувания. Органите на местното
самоуправление и местната администрация практически са лишени от
законоустановения съвременен инструментариум за провеждане на общинската
устройствена политика, основана на цялостна стратегия за устройствено развитие, за
опазване на ресурсите, за извеждане на приоритетите при съчетаване на публичния и
частните интереси и за ефикасно управление и контрол върху инвестиционната
активност на цялата общинска територия.
За осигуряване плановата основа на управлението в описания контекст, Законът
за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001 г., с изм. и доп.)
регламентира изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО), които
обхващат населените места в общината и техните землища. Предназначението на тези
планови документи е дефинирано по-подробно в чл. 106 от закона, а прогнозният
период – 15-20 години в чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В допълнение към изложеното до тук следва да се посочи, че за територията на
община Банско са в сила система от документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие
(по-нататък – “стратегически документи по ЗРР”), които в съответните си части
извеждат обществените приоритети, свързани с опазването и развитието на
физическата среда и функционалните системи. Предстои изработването на
стратегическите и планови документи, отнасящи се за следващия планов период (2014 2020 г.), които не само ще очертаят основните насоки за бъдещото регионално развитие
в духа на европейските приоритети, но и ще представляват основа за усвояване на
средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Реализациите
на предвижданията на стратегическите документи се нуждаят от актуална и адекватна
устройствена планова основа.

2.5. Общи изисквания към проектното решение
Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен при
съблюдаване на следните общи изисквания:
• Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни
устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на
общината.
• Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за
развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие
с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво.
• Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на
условия за преодоляване на съществени диспропорции между отделни части
на общинската територия.
• Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от
горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване.
• Създаване на устройствени възможности за използване на природния и
културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при
съблюдаване режимите за опазването им.
• Създаване условия за развитието на социалната и техническата
инфраструктури инфраструктура.
• По отношение на икономическото развитие на общината при изработването
на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР,
отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното
партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото
развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна реализация на
поземления фонд – общинска собственост, съобразна с обществения интерес
и при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по
отношение земеползването.
• Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация,
произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното
инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да
се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването,
респ. оразмеряване на системите на техническата и социалната
инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за устойчивост.
Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и
новопредвидени селищни образувания, както и за други части от общинската
територия, с ОУПО може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с
устройствен режим, вкл. при необходимост и:
- територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението
им;
- територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);
- рискови територии – зони с потенциални свлачища и абразия и потенциално
наводняеми територии;
- територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия;
- територии за разполагане на съоръжения, генериращи енергия от ВЕИ, с или
без промяна на предназначението на ПИ.
Разпределението на територията на общината по видове общо
(преобладаващо) предназначение и видове устройствени зони да се извърши с
номенклатурата и възможностите на Наредба № 7, при съобразяване с режимите,
установени по реда на други закони и на фактическото ползване.

ІІІ. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОУПО
3.1. Географско разположение и регионален контекст – общи фактори на
социално-икономическото развитие и външни връзки на община Банско
Географското разположение на общината благоприятства съвременното й
икономическо и социално развитие. Фактор с първостепенно значение са природните
ресурси на територията на Пирин планина, прилежащите части на планината Западни
Родопи и долината на р. Места, благоприятният климат, а също така и богатото
нематериално и материално културно наследство. Тези дадености са създали имидж на
региона като конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и
условия за практикуване на различни видове туризъм, засега доминирани от зимния
(ски) туризъм.
Голям дял от туристическите и рекреационни активности, мащабни спортни и
културни прояви, съответно експлоатацията на туристическа инфраструктура и на
друга обслужваща инфраструктура фактически се осъществява в условията на
междуобщински и регионален обмен. Все още са налице неизползвани възможности за
интегрирана реализация на потенциалите на територията в посока диверсификация на
туристическия продукт и за деконцентрация на дейностите, с оглед балансирано
регионално развитие и опазване на средата.
Община Банско функционира като отворена териториално-административна
структура в границите на Благоевградска област. Като такава тя поддържа определени
връзки със съседните общини. Освен в сферата на туризма и туристическото
обслужване, налице са традиционни връзки и в други социални и стопански сектори –
здравеопазване и образование, дърводобив, дървообработване, транспорт, мерки за
опазване на околната среда.
За осъществяване на външните връзки на община Банско със съседните общини,
благоприятен фактор е изгодното й транспортно-географско положение. Тя е със
средищно място по трасето на път ІІ-19, който обвързва транспортно община Банско
със съседните общини Симитли, Разлог и Гоце Делчев. Подобна, макар и поограничена роля, изпълнява и теснолинейната ж.п. линия Добринище - Септември,
свързваща община Банско с общините Разлог, Белица, Якоруда и Велинград.
Външните (входящи и изходящи) връзки на община Банско със съседните
общини, се реализират на принципа на партньорството и взаимноизгодното
сътрудничество.
При изработването на ОУПО следва да се отчетат взаимовръзките,
взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед
осигуряване на балансирано растеж и създаване на устройствени условия за реализация
на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.

3.2. Природо-географски условия и ресурси:
•

Община Банско е разположена в района на най-високия северен дял на
Пирин планина, като включва североизточните й склонове. В границите
на общината са обхванати също част от долината на р. Места, найюжните части от Разложката котловина и запад/северозападните
склонове на сравнително ниския Дъбрашки дял на Западните Родопи.
Релефът е изключително разнообразен. Надморската височина варира

между ок. 600 м. по поречието на Места в югоизточната част на
общинската територия до над 2900 м. в югозападната част.

Локалните климатични условия представляват един от факторите,
стимулиращи предимственото развитие на отдиха и туризма, както и на
обитаването, в т.ч. висококатегорийното обитаване в общината. Със
значение за възраждане и стимулиране на традиционни дейности в
сферата на селското стопанство, са агроклиматичните условия. На този
фон следва да бъдат откроени факторите, които могат да имат знакова
роля при устройственото планиране, напр.:
-честота на проявление на бурни ветрове, предизвикващи
навявания, ерозия и др. подобни;
-слънчева радиация - зони с дефицит на слънчева радиация;
-микроклиматичните условия – височинни пояси, склонови
характеристики и др. териториални проявления, подходящи или
неподходящи за съответни функции;
Горните фактори следва да бъдат съобразени при функционалното зониране на
територията с ОУПО.
• Община Банско разполага с големи количества повърхностни води, с
добро качество. Ресурс със значителeн, не напълно използван
потенциал, са минералните води с лечебни свойства.
ОУПО следва да осигури устройствени условия за опазването и правилното
използване на водните течения и другите водни площи, предвид екологическото,
стопанското и рекреационното им значение, както и като ценни елементи на ландшафта.
С Правилата за прилагане на плана (когато това не е регламентирано с по-високо
стоящи планове, в случая Планове за управление), да се изиска от последващи
подробни планове за територии, включващи или прилежащи на водни течения и площи,
осигуряване на превенция срещу вредното въздействие на водите, осигуряване на
безпрепятствен достъп до бреговете им за нуждите на мониторинга и поддържането на
водния обект и други, свързани с управлението на водите, съгласно Закона за водите.
• Почвите представляват ценен естествен ресурс за развитие на земеделието и животновъдството - традиционен поминък за региона.
Предвид актуалния икономически профил на региона, доминиран от
туризма и необходимостта от диверсификация на последния, следва
да се отчетат потенциалите за развитие на алтернативна форма –
„селски туризъм”.
Със зонирането и устройствените режими ОУП на общината следва да осигури
максимално запазване на предназначението на онези части от общинската територия,
които са заети от обработваеми земи (в т.ч. земите за зеленчукопроизводство на
речната тераса) и пасища, което съответства и на приоритета, заложен в Общинския
план за развитие 2007-2013, за развитие на някои традиционни подотрасли на селското
стопанство.
•

Природните дадености и естественото биоразнообразие са найголямото богатство на община Банско.
Защитени територии по Закона за защитените територии:
- значителна част от територията на община Банско /около 31%/ принадлежи
към Национален парк “Пирин” – включен в Списъка на световното
културно и природно наследство
- в обхвата на парка и в общината влиза резерват „Юлен”
- природни забележителности: „Бъндеришки скок”, „Бъндерица”, „Казана”,
„Перостията”, „Черната скала” и вековни дървета.
•

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:

Пирин BG0000209 (по реда на Директива 2009/147/ЕС и на Директива
92/43/ЕЕС)
- Пирин буфер BG0002126 (по реда на Директива 2009/147/ЕС)
- Места BG0002076 (по реда на Директива 2009/147/ЕС)
- Места BG0001021 (по реда на Директива 92/43/ЕЕС)
- Родопи Западни BG0001030 (по реда на Директива 92/43/ЕЕС).
Тяхното опазване в съответствие с европейските и национални норми, респ.
действащите за територията релевантни документи (планове за управление, заповеди за
обявяване на защитени територии и др.) следва да се счита за приоритет на
устройствената политика и задължително изискване към ОУПО. В този смисъл, в плана
следва да бъдат показани:
- актуалните граници на защитените територии по Закона за
защитените територии и защитените зони по Закона за
биологичното разнообразие;
- актуалните границите на горите с различно предназначение,
както и устройствения им статут, съгласно чл. 5 на Закона за горите;
- горите и горските земи, чието предназначение не може да бъде
променяно (чл. 45 ал. 2, т. 5 на Наредба 7);
- предложение за увеличаване дела на гори със специално
предназначение по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите за сметка
на дървопроизводителни гори в рамките на съществуващите
горски територии, по-специално в Родопската част (Западни
Родопи, Дъбрашки дял);
Плановите предвиждания за развитие на туристическата инфраструктура в
границите на териториите с режим на природозащита да бъдат съобразени с
изискванията и ограниченията, определени в плановете за управление, респ. в
заповедите за обявяването им.
За горите с рекреационно предназначение по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите
- регламентиране на поемния капацитет, както и определяне на разположението,
териториалния обхват и съдържанието на обслужващите ги ядра; осигуряването на
последните с транспортен достъп, водоснабдяване и електроснабдяването; изисквания
за управление на генерираните в тях отпадъчни води.
-

3.3. По отношение на културното наследство:
3.3.1. Недвижими културни ценности
На територията на община Банско е съхранено значително по обем и културноисторическа значимост недвижимо културно наследство.
А) Общи данни: характеристика и разположение
Обектите, обявени за паметници на културата по реда на предходния Закон за
паметниците на културата и музеите, се разпределят по категории, както следва:
- „национално значение” – 6 обекта (къща на Неофит Рилски, Банско; църква
„Св. Троица”, Банско; църква „Св. Богородица” „Успение Богородично”,
Банско; Велянова къща, Банско; родна къща на Никола Вапцаров, Банско;
лобно място на Иван Козарев, в землището на Добринище);
- „местно значение” - 33 обекта, в т.ч. 4 археологически, 10 исторически, 19
архитектурно-строителни;
- „в ансамбъл” – 39 обекта.
Основната част от обектите на недвижимото наследство са разположени в гр.
Банско и неговото землище. Доминират обектите на църковната и на жилищната
народна (вернакуларна) архитектура от периода на Българското Възраждане,
включително формираните от тях комплекси и улични ансамбли, като комплексите
„Къща на Неофит Рилски”, комплекс църква „Св. Троица”, архитектурноградоустройствен ансамбъл около църквата „Св. Троица”, архитектурен ансамбъл по
ул. „Пирин”, архитектурен ансамбъл „Джиджевите къщи”, архитектурен ансамбъл
„Кръстовище „Гечковите къщи” („Гечкова разкръстица”), архитектурен ансамбъл
„Коювите къщи”, ансамбъл „Златевите къщи”, ансамбъл около къщата на Ана
Борикова, ансамбъл по ул. „Кирил и Методий”.
Б) Традиционна градоустройствена структура и ансамбли.
В съхранената до днес средищна част на града е запазена възрожденската
селищна структура, неправилната улична мрежа с тесни улици, обградени от високи
каменни зидове, зад които се крият големите бански къщи. В късните десетилетия на
ХІХ век къщите вече се изграждат на уличната линия и участват непосредствено в
оформянето на „уличната рамка”. Около църквата „Св. Троица” с часовниковата кулакамбанария в двора се разполага търговско-занаятчийският център. Характерни
елементи на селищната структура, понастоящем със статут на групови недвижими
културни ценности - ансамбли, са 7 обекта.
В) Религиозни обекти
С историко-познавателното и възпитателното си значение и с архитектурните и
художествените си достойнства се отличават обектите с религиозен характер –
църкви, манастири, параклиси и др. - както действащите, така и съхранените
археологически структури с такова оригинално предназначение.
Обектите са
разположени основно в гр. Банско, но такива има и в гр. Добринище и селата Гостун,
Кремен, Обидим, Осеново и Филипово.
Г) Жилищната архитектура от периода на Българското Възраждане.
Друго постижение на местната народна строителна традиция е жилищната
архитектура от периода на Българското Възраждане. Съхранени и проучени са
представители на различни етапи от развитието на местната архитектурно-строителна
традиция от средата на ХVІІІ в. до втората половина на ХІХ в
Понастоящем в значителен брой от ценните образци на Банската жилищна
архитектура е възможен широк достъп. Подходяща форма на социализация са
получили обектите, в които са настанени музейни експозиции. В други сгради и/или

прилежащите им дворни пространства са устроени обекти на търговията и
туристическото обслужване.
Някои от къщите са адаптирани за нови функции (обекти за настаняване,
заведения за хранене), което е нарушило автентиката на историческата субстанция, на
самата ценност и на прилежащата й среда.
Д) Археологическо наследство
На територията на община Банско са идентифицирани над 100 находища на
археологически ценности от различни исторически епохи, в това число в землищата на
гр. Банско - 32, гр. Добринище - 15, с. Обидим - 10, с. Кремен - 5, с. Гостун - 9, с.
Осеново - 3 и с. Филипово - 4.
От посочените обекти, в Регистъра на недвижимите културни ценности са
включени със съответна категоризация само 7 обекта в землището на Банско и 2 обекта
в землището на Кремен. Останалите археологически обекти, съгласно разпоредбата на
чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, имат статут на културни ценности с
категория национално значение до установяването им като такива по реда на този
закон.
Степента на проученост на археологическото наследство на общината е
сравнително ниска.
3.3.2. Движимо културно наследство
Движими материални ценности – свидетелства за богатата история на Банско и
региона са съхранени и експонирани в системата от местни музеи.
3.3.3. Нематериално наследство
Град Банско и региона са широко популярни със съхранените си фолклор,
занаяти, местна кухня, празнично-обредни и други традиции, както и с богатия
съвременен културен календар.
Международна известност е придобил местният музикален фолклор. Над
петдесет самодейни състава проучват, съхраняват и представят тази традиция, която е и
в основата на ежегодни фестивални прояви, като „Пирин пее”, които са не само
ключови събития в националния културен календар, но и атрактивни елементи от
туристическия пакет – фактори, допринасящи за обогатяването и диверсификацията на
дейностите, осигуряващи развитието на отрасъла.
Банските кулинарни традиции са друг сериозен фактор сред местните
туристически атракции.
Интересни етнографски обекти, свързани с традиционния местен бит, са и
валявиците за пране на черги, ресначи, одеала и др. Такива функционират в Банско и
Добринище.
3.3.4. Изводи и изисквания към ОУПО
Община Банско разполага със значително по обем и стойност културно
наследство, с изявени познавателни, възпитателни и естетико-емоционални качества.
Висока е степента на концентрация в общинския център. В извънселищната територия
са съхранени обекти на археологическото наследство със значим потенциал и
сравнително ниска степен на проученост. Може да се обобщи, че материалното и
нематериално наследство на общината е сред основните ресурси за развитието й като
конкурентна туристическа дестинация с международно значение.
Общият устройствен план на общината следва да оцени обектите на
недвижимото културно наследство, поставящи изисквания и ограничители по
отношение устройствената, строителна и друга човешка намеса в средата, към която

принадлежат или която съставляват. Той трябва да осигури условия за физическото
опазване на ценностите и тяхната среда, за тяхната адаптация, социализация и
промотиране, за реализация на стопанския им потенциал – като обект на туристически
интерес и посещения.
Плановите предвиждания да се съобразят със спецификата на обектите на
наследството:
- според пространствената им структура и териториален обхват;
- според научната и културна област, към която се отнасят и принадлежността
им към определен исторически период;
- според културно-историческата им стойност.
Планът да е съобразен с устройствените аспекти на режимите за опазване на
ценностите (териториален обхват, охранителни зони, предписанията по отношение
опазването и устройството, каквито следва да бъдат издадени от компетентния
държавен орган по законоустановения ред. Особено внимание да се обърне на
окончателното определяне на границите на групова(и) недвижима културна ценност(и),
с оглед прилагане разпоредбите на чл. 13, ал. 2 и 6 от ЗУТ.
В проекта за ОУПО да се отразят режимите за опазване на археологическите
ценности извън населените места и се предвиди експониране in situ на такива,
представляващи широк интерес и/или интегрирани с обекти на природното наследство,
определени за туристическо посещение. За тях планът следва да третира устройствените проблеми на достъпа и изграждането на приемната инфраструктура.
ОУПО може да предпише по-подробни изисквания към последващите нива на
устройственото планиране, свързани с опазването и социализацията на ценностите в
населените места или в новопредвидени за урбанизация територии, и/или за създаване
на други документи (програми, местни наредби и пр.), представляващи необходим
инструментариум в комплексния процес на опазването на наследството.
ОУПО следва да създаде устройствени условия, респ. да предпише изисквания
към последващите подробни планове, за развитие на инфраструктурата на културата за
опазване и представяне недвижимото и нематериалното наследство.

3.4. Териториална структура и земеползване
3.4.1. Териториална структура
Общата площ на община Банско е 47637,7 ха. Тя е разпределена в 7 землища,
като само с. Места няма собствено землище.
Различията в усвоеността на територията като функционално съдържание и
съотношението в застъпеността на отделните функции – традиционно и актуално
състояние, се обуславят от разнообразието в природогеографските характеристики на
територията, основно – релефа, начина на съвременно използване на природните
ресурси, респ. въведените природозащитни режими.
3.4.2. Основни елементи на териториалната структура и баланс на територията
по начин на трайно ползване
Преобладаващата част от общинската територия – 75,97 %. е заети от горски
фонд.
Селскостопанският фонд заема – 20,61 %, като от него обработваемите земи са
само 43,5%. Разположени са в котловинната част от територията, основно в землищата
на Банско и Добринище, както и по долината на Места.
Урбанизираните територии съставляват 1,62 % от цялата общинска територия,
като 84% от тях са населени места.
Сравнително висок дял от територията – близо 0.7 % заемат водните площи и
течения.
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ
Вид територия по основно предназначение Площ (в ха)
Дял (%)
Земеделски територии, в т.ч.:
9778
20.53
- ниви
4398
- трайни насаждения
103
- ливади
1255
- пасища и мери
3576
- други
446
Горски територии, в т.ч.:
36192
75.97
- дървопроизводителни горски площи
15853
- недървопроизводителни горски площи
5103
- други горски площи
15236
Урбанизирани територии, в т.ч.:
772
1.62
- населени места (НМ)
651
- територии за рекреационни дейности,
47
курортни и вилни зони извън НМ
- територии за общественообслужващи
2
дейности извън НМ
- територии за производствени и складови
72
дейности извън НМ
Водни площи и течения
315
0.661
Транспорт и комуникации, в т.ч.:
212
0.45
- в населените места
97

- извън населените места
Техническа инфраструктура
Скали и пясъци
Депа и отпадъци
С друго и без определено предназначение
ОБЩО

115
3
125
1.3
239.4
47637,7

0.006
0.26
0.003
0.50
100

3.4.3. Обхват на териториите и зоните за природозащита по ЗЗТ и ЗБР
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Площ (в ха)
Дял (%)
Територия на НП «Пирин»*
14780
31.025
Защитени зони по «Натура 2000»
26345
55.303
* - не са включени отделно обектите със статут по ЗЗТ „природни
забележителности”, които попадат в границите на НП „Пирин” и са с
незначителна площ.
3.4.4. Тенденции в промяната на земеползването и инвестиционна активност
Инвестиционна активност за териториално развитие на населените места и/или
за урбанизация на извънселищни територии се констатира основно:
• В и около общинския център - гр.Банско, като урбанизация на
извънселищни територии основно за обекти с курортни функции хотели, ресторанти и други обслужващи дейности.
• Около гр. Добринище, като развитие на населеното място, също за
курортни дейности.
В общия случай, нарастването на дела на урбанизираните територии е за сметка
на земеделски земи и гори.
3.4.5. Изводи и изисквания към ОУПО
Като цяло традиционното за общината разпределение на поземления фонд по
начин на трайно ползване, доминиран от горския фонд, е съхранен. Все пак,
устройственото развитие през последните близо две десетилетия се характеризира
основно от тенденцията към увеличаване на дела на урбанизираните територии за
сметка на земите от земеделския и горския фонд, с висока степен на концентрация в
землището на Банско, по-малка – в землището на Добринище и почти никаква в
останалите землища.
Въпреки известно намаляване на активността в последните години,
инвестиционният интерес към територията продължава. С оглед коректен анализ на
съществуващото състояние и тенденции, общият устройствен план на общината следва
да се основе на данни, актуални към момента на изготвянето. При изработването на
ОУПО горните стойности следва да се сравнят с актуализираната база данни към
кадастралната карта относно начина на трайно ползване.
Проектните предвиждания да осигурят възможности за деконцентрация на
инвестиционната активност чрез насочването й към вече урбанизираните територии на
малките населени места. За целта е необходимо да се повиши тяхната привлекателност
за туристическо посещение, отдих, периодично или постоянно обитаване, чрез
обогатяване с нови функции и обекти, както и подобряване на достъпността и
благоустроеността.
Промяната на предназначението и устройството за нови функции на поземлени
имоти извън границите на съществуващите населени места да става при стриктно

съблюдаване на природозащитните режими и при съобразяване с изискванията за
съхраняване характера на ландшафта.
3.5. Демография и трудов потенциал
За изминалия десетгодишен период между двете преброявания на населението
(2001 и 2011 г.), броят на населението на общината е намалял с 885 д. (6,3%). Всички
населени места намаляват броя на населението си. Процесът на обезлюдяване,
характерен и за страната като цяло, не засяга община Банско със същите темпове, които
са характерни за преобладаващата част от общините в страната. Общинският център
намалява незначително броя на населението си, което е обяснимо с неговата жизненост
на основата на курортно-туристическите му функции. По-сериозно е намаляването на
броя на населението в малките населени места в общината – над 50%. Намаляването на
населението е в резултат както на неговото естествено, така и механично движение.
Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за общината е
отрицателен. Механичното движение на населението в община Банско също показва,
че през 2010 г. от общината са се изселили повече лица, в сравнение с броя на
заселените. Това не важи, обаче, за град Банско - градът приема по-висок брой
заселници и дава по-малко изселници. Причината за това са трайната тенденция в
развитието на курортно-туристическите функции на града и големият размер на
вложените инвестиции за развитие на гр. Банско.
По отношение на възрастовата структура, в сравнение с предходни години се
наблюдава известно нарастване на относителният дял на хората в трудоспособна
възраст за сметка на тези в под трудоспособна възраст. В някои от по-малките села
(Гостун Обидим, Осеново), населението в над трудоспособна възраст надхвърля 50% от
общия му брой. В тях няма население в под трудоспособна възраст, което е индикатор,
че към момента перспективите за естествено възпроизводство на населението тук са
напълно изчерпани.
По отношение на икономически активното население е констатирано, че
жизнените в демографско отношение селища – градовете Банско и Добринище и селата
Места и Филипово, са с относителен дял на икономически активното население над
50% (по-висок от средния за страната и за област Благоевград).
В ОУПО, в съответствие с действащата нормативна уредба, следва да се
разработи демографска прогноза, включваща:
- Перспективен общ брой на населението на общината, в т.ч. и по населени
места с прогнозен хоризонт, съвпадащ със срока на действие на ОУПО;
- Прогнозен брой на специфичните възрастови контингенти от населението
(3-6 год. 7-14, 15-18 години), както и по стандартни възрастови групи (в под
трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст);
- Прогноза за работната сила, в т.ч. за броя на заетите.
Демографската прогноза се разработва във варианти (най-малко два), при
отчитане на влиянието на задържащи и на стимулиращи фактори за демографско
развитие.
При определяне на прогнозния брой на заетите следва да се обърне внимание на
вероятността в границите на общината да има недостиг от квалифицирана работна сила
за нуждите на туризма.
В демографските разчети следва да се предвиди и броят на обитателите, които
имат второ жилище в община Банско, или са временно пребиваващи, както и на
потенциалния брой на туристите. Това е необходимо, за да се прогнозира броят на

работните места в обслужващата сфера в периода на най-голямо натоварване на
територията в активния зимен туристически сезон.
С оглед преодоляване дисбаланса в развитието и стабилизиране на населените
места, към ОУПО се отправят и следните изисквания:
- при определяне на прогнозата за устройствено развитие на отделните
населени места да се отчитат териториалните различия в перспективното им
демографско развитие, формиращи явлението „център-периферия”;
- да се предложат устройствени мерки за ограничаване на неблагоприятното
териториално разпределение на населението (диспропорциите между
отделните части на общинската територия);
- наред с демографските прогнози, планирането на териториалното развитие
на системите да се съобрази с ресурсовите възможности и с потребностите за
осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими
за социално-икономическото развитие на общината.
3.6. Икономически активности. Устройствени условия за развитие
В икономическия профил на община Банско водещо място заема третичният
сектор (обслужващата сфера). Туризмът е водещ отрасъл в социално-икономическия
профил на общината. Позициите си запазват и чисто социални отрасли като
“Образование”, “Хуманно здравеопазване и социални дейности”, финансовокредитните институции и др.
Вторичният сектор изпитва в най-висока степен последиците от икономическата
и финансовата криза след 2009 г. Част от микро и малките производствени структури,
основно в сферата на дървообработването, преустановиха дейността си.
Първичният сектор (селско и горско стопанство) е с подчинено значение,
независимо от наличието на необходимите за неговото развитие ресурси – поземлен
селскостопански и горски фонд.
ОУПО следва да създаде устройствени условия за икономическо развитие, с
оглед стабилизиране на работната сила и повишаване качеството на живот, при
съблюдаване изискванията за опазване на природните ресурси и устойчивост на
развитието. По отношение развитието на инфраструктурата на първичния и вторичния
сектори при изработването на плана да се съблюдават следните изисквания:
3.6.1. Да се намерят решения за локализация на селищни образувания
(урбанизирани структури извън строителните граници на населените мести),
предназначени за изграждане основно на малки инфраструктурни обекти на аграрния
сектор - животновъдни ферми и комплекси, складови комплекси за селскостопанска
продукция, оранжерии, ветеринарна лечебница, малки мандри и други, целящи
стабилизиране на работната сила на селата и приближаване преработката на
селскостопанската продукция, основно от животновъдството, до местопроизводството
й. Планът трябва да предвиди териториалната организация и на зони за микро и малки
предприятия в други характерни отрасли, напр. дървообработване, мебелостроене и др.
За целта е необходимо ОУП на общината:
- да определи локализациите по местоположение и разновидност, като в отделни
случаи може да се определи и отрасловият им профил на зоната, с оглед съблюдаване и
на изискванията от санитарно-хигиенно естество. Да се вземат предвид вече
съществуващите локализации на подобна инфраструктура, напр. старите
селскостопански дворове. За осигуряване провеждането на общинската политика,
месторазположението на нови локализации може да бъде съобразено с наличието на

поземлени имоти - общинска собственост или обобщаване на удребнени такива, чрез
комасация с ПУП по чл. 16 на ЗУТ ;
- новопредвидените урбанизирани територии, предназначени за посочените
незамърсяващи производствени и складови дейности, да съобразят вече настъпилите
промени на предназначението на земеделски земи. Да се ограничи до максималната
възможна степен включването на обработваеми земеделски земи или пасища;
- предлаганите с ОУП устройствени решения за нови локализации и
пространствената им организация, следва да отчитат възможностите същите да бъдат
разположени в преходната зона между равнинната част и прилежащите й планински
склонове в землищата на гр. Банско и гр. Добринище, така че да не се нарушава
ландшафтът;
- при наличие на наднормен шум или замърсяване на въздуха, с Правилата за
прилагане на плана да се изисква от последващите подробни устройствени планове
обектите да се ситуират така, че необходимият сервитут да бъде в обхвата на
промишленото съсредоточие;
- да се гарантира възможността за пряка връзка с общинската и републиканската
пътна мрежа, без преминаване през населени места или селищни образувания за отдих;
- да се предвиди при необходимост изолационно озеленяване.
3.6.2. Изисквания към ОУПО относно развитието на туристическата
инфраструктура и опазването и целесъобразното използване на туристическите
ресурси:
- с устройствените си предвиждания, правила и нормативи планът да осигури в
максимална степен едновременно социализацията и опазването на всички ценни
природни и антропогенни дадености - природозащитени обекти, биоразнообразие,
характерен ландшафт, недвижимо културно и историческо наследство;
- да създаде условия за развитие на териториите, подходящи и привлекателни за
разполагане на инфраструктура, обслужваща курортния туризъм и отдиха –
акракционни съоръжения и спортни обекти (самостоятелни и в ядра ) за малки и големи
посетители, напр. зоологическа градина на местни видове животни в „полуестествена”
среда, инфраструктура за екстремни спортове, вкл. и на вода, например изкуствен
рафтинг;
- да определи териториите, подходящи за развитие на нови селищни
образувания с курортно предназначение, и да въведе (чрез Правилата за прилагане на
плана) правила и нормативи за устройството и застрояването им, които да гарантират
прекъснатост на урбанизацията („зелени” паузи и „вписване” в природната среда) и
съобразяване с местните строителни традиции, както и недопускане на
експлоатационно пренатоварване, безконтролно ползване на ресурса, всякакъв вид
замърсяване от човешки дейности, включително с наднормен шум;
- да предвиди развитие на туристическата инфраструктура в границите на НП
”Пирин”, респ. актуализация на ОГП на ски-зоната, в съответствие с изискванията и
ограниченията, определени в Плана за управление на парка;
- да предвиди развитие на транспортната и друга техническа инфраструктура,
осигуряващо достъпност и качествено обслужване на туристическите обекти и на
населените места и селищните образувания за настаняване и друго обслужване на
туризма и отдиха, в границите и извън границите на общината
3.6.3. Изисквания към ОУПО относно развитието на търговията и услугите

Планът трябва да осигури условия за реализация на развитието на сектора, като
предложи подходяща териториалната организация чрез посочване на локализации край
и извън населените места обекти и средоточия за обслужване.
В зависимост от разположението и адресирания контингент, в тях ще се развива
ежедневно и периодично обслужване или епизодично обслужване, търговия на едро и
пр. Планът следва да предложи териториално насочване в зоната около общинския
център и главните комуникационни трасета, както и възможности за локализации, с
оглед подобряване на обслужването на цялата общинска територия, в частност – на
малките населени места със затруднено обслужване, както и на прилежащите
територии в съседни общини.
С оглед по удобна достъпност до търговията и услугите за приходящия
контингент, препоръчва се локализирането на тези дейности да се търси в удобна
близост (връзка) до курортни комплекси, вилни зони, ваканционни селища. За целта да
се осигурят устройствени условия за изграждане на съсредоточия за комплексно
туристическо обслужване – „посетителски центрове”.
3.7. Урбанизирани територии – устройствени изисквания
3.7.1. Селищна мрежа
Селищната мрежа на община Банско е формирана от 8 селища - 2 града (Банско
и Разлог) и 6 села (Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново и Филипово). Гъстотата на
селищната мрежа е 1,6 селища/100 кв.км. Тя е по-ниска от средната за страната (4,8
селища/100 кв.км).
Поради спецификата на историческото развитие и особеностите на релефа,
селищната мрежа е придобила „гроздовидна” структура, като само градовете Банско и
Добринище и с. Места са разположени на републиканския път ІІ-19 – функционален
„гръбнак” на общинската селищна структура. Останалите села се свързват с него чрез
отделни тупикови отклонения.
Анализът показва висока степен на концентрация на активности и инвестиции в
градовете и значително изоставане на населените селата. Диагнозата очертава ясно
дисбаланса в моментното състояние и тенденции в социално-икономическото развитие
на населените места в източната част на общината.
ОУПО следва да предложи мерки за стабилизиране на селищната мрежа, които
да се основават предимно на по-цялостно развитие на територията на общината чрез
„отварянето” на малките населени места към природните и антропогенни дадености в
общината и към околните общини, с което да се обогати туристическият и
рекреационният продукт и да се повиши достъпността до него, вкл. чрез създаване на
алтернативни връзки. ОУПО да предложи подходящо развитие на нова туристическа
инфраструктура и атракции, стимулиращи развитието на форми на алтернативен
туризъм през всички сезони.
Стабилизирането на селищната мрежа следва да се свърже и със създаването на
устройствена основа за максимално запазване и ползване на малкия по количество но
затова и още по-ценен земеделски поземлен фонд, с възможности за инвестиции в ново
строителство и в населените места извън общински център чрез „премерена”
урбанизация.
Фактор за стабилизирането на малките населени места е и правилното
териториално насочване и профилиране на извънселищните зони за развитие на
обслужващи, производствени и складови дейности.
3.7.2. Населени места

Населените места в община Банско са от категориите „много малки градове” и
„много малки села” (с изключение на Филипово – „малко село”). В следващата таблица
са представени данни за площта на населените места, населението им и тяхната
категоризация.
ЕКАТТЕ

Населено място

02676

гр. Банско

21498

гр. Добринище

17381
39614
47857
53059
54136
76090

с. Гостун
с. Кремен
с. Места
с. Обидим
с. Осеново
с. Филипово

Площ
(ха)
399.9, в т.ч.
326.1 бруто жил. терит.
118.3 в т.ч.
105.1 бруто жил. терит.
12,1
39.2
23,5
32,1
7,5
17,8

Брой
жители
9019

Жил. терит.
(кв.м.)/жител
361.6

Много малко градове

2836

370.6

Много малко градове

46
205
242
84
78
615

2630.4
1912.2
971.1
3821.4
961.5
289.4

Много малко села
Много малки села
Много малки села
Много малки села
Много малки села
Малки села

Категория

Всички населени места в общината са с висока степен на изграденост.
Преобладаващата част от застрояването е с малка височина, като само в гр. Банско
има концентрация на сгради (жилищни, хотели, административни и др.) с повече от три
етажа. Налице са значителни различия между градовете Банско и Добринище и
останалите населени места по отношение техническите характеристики и състоянието на
сградния фонд.
Активното изграждане на жилища и места за настаняване в гр. Банско през
последните 15-20 години е довело до почти пълно усвояване на строителните терени в
границите на града по ЗРП от 1990 г.
Средният стандарт на обитаване в населените места е висок.
Социалната инфраструктура е съсредоточена преобладаващо в гр. Банско.
Състояние на уличната мрежа и паркирането в общинския център:
През територията на града преминават участъци от трасета, елементи на
републиканската пътна мрежа (ІІ-19 и ІІІ-1901), които следва да се включат в
първостепенната улична мрежа. Структурата на уличната мрежа в различните части на
града е различна в резултат на историческото му развитие.
Новото развитие - интензивно застрояване на града в последните десетилетия, е
довело до голям дисбаланс между капацитета на хотелските комплекси и
териториалните възможности за подходи, за пешеходни пространства и вело-трасета, и
особено за паркиране на МПС на пристигащите туристи, гости и обитателите на града.
Някои замислени и реализирани мероприятия по отношение развитието на
уличната мрежа в гр. Банско да се имат пред вид при изработването на ОУПО:
- националния и регионален транзит, въпреки че минава през града, все пак е
изведен периферно на основните градски структури по ул. „Патриарх
Евтимий” - (Републиканския път ІІ-19, връзката м/у АМ - Струма и АМ - Виа
Игнатия);
- за интензивните туристически транспортни потоци, които нямат директно
отношение към града, а са насочени основно към станцията на кабинковия
лифт и ски пистите има изградено трасе – ул.”Явор” - западна обходна улица
на града, част от предвидения със ЗРП (1990) обходен ринг, включващ и ул.
„Найден Геров”, с все още нереализирани участъци в юг-югоизточната част.

-

Връзките на тези улици с основната улична мрежа на града, обаче не са
удачно оформени, за да изпълняват те функциите, които са им отредени;
единствената улица в гр. Банско, прокарана с ясно направление, връзки и
функции на събирателна, и в този смисъл на главна артерия, е ул. „Глазне –
Пирин” до лифтовата станция. По нея съответно се развива интензивно
автомобилно движение и има инсталирани светофарни уредби за регулиране
на транспортните потоци.

По отношение на паркирането се констатира недостиг на паркоместа.
Общият устройствен план, който ще предложи развитието на функционалнопространствената организация на града за прогнозния хоризонт, следва да определи
структурата и пространствената геометрия на уличната мрежа.
По отношение на паркирането ОУПО трябва да изследва възможността да се
организират, освен буферни паркинги в периферията на градската територия, така също
и периферно на градския център.
Планът следва да обоснове необходимостта от изработване за гр. Банско на
Генерален план за организация на движението, с което да бъдат решени проблемите на
организацията на движението и паркирането със съответни режими, вкл. „Синя зона”.
В останалите населени места само главните улици са в сравнително добро
състояние. Изключение прави отчасти уличната мрежа на гр. Добринище. Правилата за
прилагане на ОУПО да изискат от последващи планове уличната мрежа в
урбанизираните територии да се структурира и да се определи функционалната й
класификация, въз основа на която трасетата да се доизградят, реконструират или
рехабилитират.
По отношение на благоустроенатта на населените места се констатира
сравнително висока степен на благоустроеност. Не във всички населени места има
изпълнени благоустройствени мероприятия по речните корита.
Обществените озеленени площи в двата града и селата е добро.
Всички населени места разполагат с гробища. Въпреки, че площите на
съществуващите гробищни паркове надвишават нормативите по чл. 31, ал. 2 от
цитираната Наредба № 7/2003 на МРРБ, налице е необходимост от осигуряване на
допълнителни терени в землищата на Банско, Добринище, с. Места и с. Филипово.
3.7.3. Други урбанизирани територии
Като резултат от бурната урбанизация през последните 20 години, понастоящем
извън границите на населените места, определени с действащите за тях подробни
устройствени планове, са урбанизирани общо 121 ха, в т.ч. за рекреационни дейности,
курортни и вилни зони, с производствено-складово предназначение, на общественото
обслужване (най-често – крайпътни обекти), за спорт, за комунално стопанство и др.
Необходимо е уточнението, че част от новоизградения фонд в териториите с курортни
функции включва жилища – собственост на население с постоянен адрес извън
границите на общината, т.е. представлява „второ жилище”, което в общия случай се
ползва сезонно. Налице е смесена функция – рекреация и обитаване. Това води до
строително и антропогенно натоварване на територията, както и на инфраструктурните
системи, което посктепенно се превръща във фактор, застрашаващ нормалното
функциониране на градските системи, а също така и опазването на околната среда.

От 2006 г. насам, с няколко решения на общинския съвет – Банско, са
определени „зони за строителство” в извънселищната територия с устройствени
правила и нормативи.
Основната част от урбанизираните територии извън традиционните населени
места са концентрирани около общинския център, както и в други части на общината,
прилежащи НП „Пирин”. Характерни за последните две десетилетия са засилената
инвестиционна активност, основно в изграждане на обекти на туристическата
инфраструктура и жилища и екстензивния характер на пространственото им развитие.
Формирани са компактни структури, неосигурени с адекватна транспортна и
техническа инфраструктура, озеленяване, обслужване. Високата степен на застроеност,
релефът и имотната структура не позволяват с плана да се определят необходимите за
населено място едроплощни обекти на социалната инфраструктура.
3.7.4. Планова осигуреност на населените места и селищните образувания
Населено място
ЗРП
гр. Банско
гр. Добринище
с. Гостун

Вид план – година на одобряване
Улична
Дворищна
Забележка
регулация
регулация

1990
1990
1968

1968

с. Кремен

1969

1969

с. Места

1964

1964

с. Обидим

1935
1965

1935
1965

1991
2006

1991

с. Осеново
с. Филипово
м. „Грамадето“

Геодезически и регулационен
план
Геодезически и регулационен
план
Геодезически и регулационен
план
Регулационен план
Геодезически и регулационен
план
Кадастрален и регулационен план
ПУП-ПУР

3.7.5. Общи изисквания към ОУПО относно устройството на населените места и
селищните образувания
По отношение населените места
Необходимо е да се създадат устройствени условия за постепенно преодоляване
на диспропорциите в селищното развитие между зоната на градовете и зоната на
селата. Това може да се постигне чрез реализиране на специфичните потенциали за
развитие на всяко от селата. Като потенциал на развитието им следва да се оценяват
както наличните в техния непосредствен хинтерланд природни забележителности и
други естествени ресурси, в т.ч. за селскостопанско производство, други традиционни
стопански дейности, наличието на материално и нематериално културно наследство,
неизползван сграден фонд, свободни урегулирани поземлени имоти, така и
възможностите за поемане на нетрадиционни функции – съвременни технологии за
преработка на селскостопански суровини, туристическа инфраструктура, атракции и
др.
При определянето на спектъра от функции в малките населени места трябва да
бъде отчетена и ролята им на изходни пунктове към териториите за туризъм, рекреация
и лов в общината и съседни общини.
С плана следва да се обосноват потребностите от териториално развитие на
населените места. Като основен резерв за развитие да се считат терените с възможност
за инфраструктурно осигуряване.

Перспективното развитие на населените места да се определя на база капацитета
на териториите, при спазване на оразмерителните параметри за отделните устройствени
зони и територии. Капацитетът на жилищните територии да се определя съгласно чл.14,
ал.1 от Наредба № 7/2003 на МРРБ, съобразно вида на населеното място.
По отношение на общинския център – гр. Банско, с ОУПО жилищната
субстанция следва да се запази (с това и максимално задържане на легловата база).
Необходимо е развитие на инфраструктурата на обслужването в сферите на културата,
здравеопазването, спорта, търговията и храненето, с цел поемане на „залповото”
натоварване на традиционния град от туристи и временно пребиваващи обитатели (вж.
по-горе, т.7.2.4.). В пълна мяра това се отнася и за планирането на комуникационотранспортната система (т. 7.2.5.) и благоустройствените мероприятия и озеленяването
(т. 7.2.6.).
По отношение другите урбанизирани територии
С устройственото зониране и правилата и нормативите за прилагане, ОУПО
следва да параметрира възможното развитие на териториите за урбанизация извън
населените места и устройството им като селищни образувания, по начин, гарантиращ
опазването на екологическите и естетическите характеристики на околната среда и
устойчивостта в развитието на системите и недопускане на свръхурбанизация на найценните и атрактивни части от общинската територия. За целта, да се прилага
принципът на “прекъснатата урбанизация”.
За овладяване на вече установения процес на формиране на курортно и вилно
агломерационно образувание около гр. Банско и подчиняването му на цялостен устройствен замисъл, ОУПО следва да определи неговите граници, да формулира правилата,
на които да се подчинява по-нататъшното му устройство и да предложи действия по
изработването на цялостен подробен устройствен план(ове).
За изпълнение на препоръките, формулирани в другите части на настоящото
проучване, към ОУПО се отправят и изисквания за:
- определяне на подходящи локализации за бъдещо формиране /развитие на
селищни образувания за нуждите на инфраструктурата на основните сектори на
местната икономика, на туристическата инфраструктура и атракции и на обслужването,
както е описано в т. 6.2. Където е възможно, при определянето на изброените видове
селищни образувания да се прилага принципът на дублиращите локализации;
- разкриване на подходящи територии в селищна или природна среда за
създаване на структури за висококатегорийно обитаване в индивидуални поземлени
имоти с площ на УПИ, осигуряваща ниска плътност на застрояване, висока степен на
озелененост и малка гъстота на обитаване;
- предвиждане за (до)изграждане на техническата инфраструктура; осигуряване
на необходимите за развитието им количества енергия и вода; благоустрояване, вкл.
озеленяване и комунално обслужване; изпълнение на мероприятия, осигуряващи
ненарушаване екологичната обстановка, вкл. изграждане на пречиствателни
съоръжения за отпадъчните води, както е описано в части Х и ХІ.
Други общи изисквания
С Правилата заприлагане на плана да се предвидят устройствени и застроителни
параметри, респ. изисквания към последващите подробни планове на урбанизираните
територии (населени места и селищни образувания), осигуряващи:
- запазване на традиционния мащаб на застрояване и респектиране чрез
подходяща съвременна интерпретация на архитектурния образ на строежите и
селищната среда;
- съхраняване в максимална степен на ценния природнен ресурс.

ОУПО следва да предвиди актуализация на плановата основа за устройство на
населените места (ниво ПУП) с оглед приложимостта на действащите планове, както и
изработване на цялостни подробни устройствени планове за селищните образувания.
3.8. Териториална организация на социалната инфраструктура
Състоянието на инфраструктурата на образованието удовлетворява
потребностите на настоящото население. Може да се предвиди развитие на частна
инициатива за разкриване на обекти за дневни занимание с деца в предучилищна
възраст от временно пребиваващия контингент, за което не са необходими специални
устройствени предвиждания на нивото на ОУПО.
В Правилата за прилагане на плана да се определят условия за регенерация и
рефункционализация на изоставените училищни сгради в малките населени места,
напр. за настаняване в тях на други подходящи обекти със социално или стопанско
предназначение.
По отношение развитието на инфраструктурата на здравеопазването, в ОУПО
и Правилата за прилагането му следва да се предвиди:
- запазване на имота – общинска собственост в кв. 93 по плана на гр. Банско,
както и бившата поликлиника в Добринище за нуждите на здравеопазването
(Медицински център – Банско );
- създаване на медицински пункт в изходната зона към ски-пистите (в м.
Грамадето).
По отношение инфраструктурата на културата: предвид все поразширяващия се интерес към проявите, включени в културния календар на общината,
с ОУПО да се създадат устройствени условия за:
- изграждане на Летен театър с капацитет 1000-1500 места в гр. Банско;
- изграждане на Многофункционална зала за културни, спортни и други
публични прояви в гр. Банско;
- обогатяване на музейния комплекс, чрез изпълнение на необходимите
консервационно-реставрационни работи, експониране, респ. изграждане на
необходимата довеждаща, обслужваща и информационна инфраструктура на
археологически обекти в границите на общината.
Освен посочените обекти, в ОУПО следва да бъдат предвидено изграждането на
посетителски центрове за комплексно обслужване на туристи и гости, в т. ч. културно и
информационно Разполагане на такива центрове да бъде предвидено както в
териториите с вече развити туристическа инфраструктура и функции около общинския
център, така и в зоната на селата, с оглед стимулиране на тяхното развитие като места
за туризъм.

3.9. Транспортна инфраструктура
3.9.1. Пътна инфраструктура
През територията на общината преминават трасета от републиканската пътна
мрежа. Общинската пътна мрежа се състои от бившите четвъртокласни пътища от
републиканската пътна мрежа и местни пътища.
Състоянието на транспортните връзки между населените места може да бъде
представено, както следва:
- селищна зона „Пирин”, която обхваща градовете Банско и Добринище и
селата Кремен и Обидим. Разположени в западната част на общината, в близост до НП
Пирин, и са с по-добри пътни връзки към гр. Разлог, респ. Предела – Благоевград София и към гр. Велинград.
- селищна зона ”Родопи” – включва селата, разположени в източната част на
територията на общината.
За тези две зони река Места и републикански път ІІ-19 представляват делител,
но едновременно с това, по път ІІ-19, представляващ функционален „гръбнак” на
общинската селищна структура, се провеждат кореспонденции между населените места
в Община Банско. Останалите села се свързват с него чрез отделни тупикови
отклонения, представляващи бивши четвъртокласни пътища от републиканската пътна
мрежа.
Силно затруднени са напречните връзки меожду населените места западно от
републиканския път, както и между селата Гостун и Осеново.
С цел установяване функционирането на двете зони е целесъобразно да се
изследват връзките между населените места и на база на резултатите да се предвиди
доразвитие на Общинската пътна мрежа в необходимата посока.
За четвъртокласните и местни пътища, елементи на общинската пътна мрежа, е
необходимо да се предвиди рехабилитация и реконструкция.
Анализът на интензивността и състава на транспортните потоци показва
следното:
- най-високи са стойностите в участъка на път ІІ-19 от северната граница на
Община Банско до гр. Банско.
- преобладаващо е лекото автомобилно движение, следвано от леко-товарното
автомобилно движение;
- най-високи са стойностите на транспортното натоварване сумарно и на
всички останали видове транспортни средства до гр. Банско;
- товарното движение, вкл. лекотоварното, представлява 20% - 25% от общата
стойност на движението.
Общественият транспорт е добре развит, както междуградският (с дестинации
София, Благоевград, Гоце Делчев, Добринище, Пловдив, Сандански, Разлог), така и
обслужващият малките населени места, осигурен с транспортната схема на общината.
Осигурено е трпанспортирането на посетителите на историческите места около Банско
и до ски пистите.
3.9.2. Железопътна инфраструктура
На територията на общината има частично изградена железопътна мрежа теснолинейна 16-та жп линия.
Съществува идея за организиране на обществен ж.п.транспорт тип ”совалка”
между гр. Банско и гр. Добринище (или между Якоруда - Баня - Разлог - Банско –

Добринище), както за обслужване на населението и гостите, така и като специфична
туристическа атракция.
3.9.3. Изводи и изисквания към ОУПО и ПС-ПТКС
Да се предвиди развитие на транспортната инфраструктура в съответствие със
съвременните изисквания,
стандарти и нормативи и съобразно прогнозните
натоварвания.
Да се предложат устройствени мерки за създаване на пътни връзки между
населените места, селищните образувания и отделни крупни обекти (съществуващи и
новопредвидени), особено в групата „Пирин” (гр. Добринище, с. Обидим и с. Кремен).
Съгласувано със съответните администрации, да се предложат устройствени
мерки за подобряване на комуникационните връзки със съседните общини, респ.
средоточията на места за полагане на труд, за отдих и туризъм в различните му форми.
Да се проучат и предвидят трасета за велосипедно движение.
Да се проучат възможностите и резервира обходно трасе за републиканския път
ІІ-19 северно от гр. Банско.
Да се определят изисквания за крайпътно озеленяване по съществуващи и
новопредвидени пътища, с оглед ограничаване снегонавяванията, при съблюдаване
разпоредбите на Закона за пътищата.
Изработването на ОУПО да се основава на актуализирани данни по отношение
интензивността на транспортните потоци, пътно-транспортните произшествия,
степента на моторизация, състоянието на МОПТ и други.
3.10. Друга техническа инфраструктура
3.10.1. Водоснабдяване
Селищата на община Банско са водоснабдени от планински водохващания каптажни и дренажни. Всяко населено място има собствени водохващания и
водопроводна мрежа. Проблемите с водоснабдяването са свързани най-вече с
недостатъчните водни количества на някои от населените места и остарялата
водопроводна мрежа в почти всички населени места, с изключение на с. Места.
3.10.2. Канализация
Канализационна мрежа е изградена и в осемте селища на общината, като в
селата степента на изграденост е 100%, за гр. Банско процентът е 98%.
Канализацията на гр. Банско има 4 зауствания в р. Глазне – водоприемник
втора категория.
Има изградени 3 броя ПСОВ към ски зона гр. Банско – в местностите
Шилигарника, Платото и Бъндеришка поляна. Дружество „Юлен” АД, концесионер
на ски-зона Банско, притежава разрешителни за зауствания на отпадъчните води от
трите ПСОВ.
Собствени ПСОВ имат ЗТА АД (галваничен цех) и „Пиринска мура” АД и
др.
В момента е в ход изпълнение на Интегриран проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Банско, на
стойност около 90 млн. лева, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.
Проектът предвижда строителство на нова пречиствателна станция за
отпадъчни води с капацитет 29 980 еквивалент жители, за проектен хоризонт 2034
година и рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Банско. За

пречиствателната станция е определен терен в местността „Гарван”, с площ от
около 32 ха. Комплексът включва пречиствателна станция, помпена станция, път с
трасета за инженерна инфраструктура и корекция на р. Глазне.
Ще бъдат изградени общо 27 км канализационна мрежа и 14 км
водоснабдителна мрежа.
Проектна документация за “Изграждане на ПСОВ „Добринище”,
реконструкция, модернизация и разширение на ВиК системи и съоръженията към
тях на гр. Добринище”е внесен в РИОСВ. Проектът предвижда строителство на
нова пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 8 635 еквивалент
жители.
3.10.3. Енергийни системи
А). Електроснабдяване
Електрозахранването на общината се осигурява от общата електроенергийна
система на страната посредством подстанция „Банско” 110/20 кV. Възлова станция
в близост до Национален парк „Пирин” чрез електропровод 20 кV захранва
трафопостове на обекти, разположени на територията на парка.
Във връзка с повишения инвестиционен интерес за изграждане на МВЕЦ и
необходимостта от присъединяването им към електро-преносната мрежа ще се
наложи реконструкция на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на
електропреносната мрежа, за които следва да се осигурят трасета и сервитутни
зони.
Населените места се захранват от изводи 20 kV от подстанцията, като
електроразпределителната мрежа е добре развита.
При обособяване с ОУПО на нови зони за урбанизация ще се наложи
изграждането на нови разпределителни мрежи НН и СрНН, както и изграждане на
нови трансформаторни постове.
Б) Топлоснабдяване
В град Банско е изградена първата в България отоплителна центала,
използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано
топлоснабдяване - биомаса (дървесен чипс). Изграден е топлопровод, който
захранва над 50 абонати.
В) Газоснабдяване
Газоснабдяването се осъществява въз основа на проект за газифициране на
общините Банско и Разлог. Изградено е магистрално газопроводно отклонение от
района на гр. Симитли до Автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС) –
Банско за газифицирането на градовете Банско и Добринище.
3.10.4. Телекомуникационна инфраструктура
Телекомуникационната инфраструктура на територията на община Банско е
добре развита.
Всички селища са телефонизирани, имат покритие от мрежата на мобилните
оператори. В някои села (Обидим, Кремен) има проблеми с достъпа до интернет.
Специално следва да се отбележи информационната инфраструктура на ски
зоната Банско. Автоматизиран е достъпът до лифтовете и паркинга. Системите за
сняг и високопланинските панорамни камери с метеорологична система се
управляват и настройват дистанционно. ИТ центърът се намира на долната лифтова
станция.

3.10.5. Изисквания към ОУПО по отношение на инженерната
инфраструктура
Общо принципно изискване към развитието на техническата инфраструктура
е отчитането на предпоставящото и лимитиращо значение на част от системите за
реконструкцията и интензификацията на урбанизираните територии, респ. за
усвояването на нови територии, като двата вида дейности се планират
взаимообвързано.
Мрежите да се оразмеряват на базата на възможната емкост на територията,
независимо, че реалното усвояване или предвиденото натоварване на някои части от
територията може да настъпи в по-далечен етап.
При необходимост от изграждане на нови (или реконструкция на
съществуващи) съоръжения и проводи, необходими за функционирането на
съответната мрежа, да се предложат подходящи площадки и трасета, или правилата
за прилагане на ОУПО да изискват от последващите подробни устройствени
планове на урбанизирани територии да направят това.
По отношение на водоснабдяването и канализацията ОУПО трябва да
изследва и определи:
- водоизточници - капацитет, състояние, в т.ч. идентифициране и включване
допълнителни водоизточници за отделните населени места;
- резервоари – оценка за достатъчност на изградения обем на резервоарите;
- главни водопроводи - капацитет и състояние, възможност за поемане на
допълнително натоварване, нови трасета;
- начин на отвеждане на отпадъчните води и определяне на места за локални
пречиствателни съоръжения, евентуално общи пречиствателни съоръжения на
група населени места;
- правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни
устройствени планове на населените места и селищните образувания реконструкция
на разпределителните мрежи, в т.ч. подмяна на съществуващите с тръби с
подходящи параметри.
Общият устройствен план на общината и града следва да отрази всички
предвиждания на интегрирания проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.
По отношение на енергийните системи:
- доизграждане на мрежите НН и СрНН и необходимост от изграждане на
нови трафопостове, при предвиждане с ОУПО на нови територии за урбанизиране
или интензифициране на съществуващи;
- поради засиления инвестиционен интерес за изграждане на алтернативни
източници на електроенергия ОУПО е необходимо да изследва необходимостта от
реконструкция и изграждане на нови електропроводи
- ОУП на град Банско да отрази развитието на газоснабдителната и
топлоснабдителната мрежа.
3.11. Изисквания към ОУПО, свързани с опазването на околната среда
3.11.1. Общи изисквания към ОУПО
Общото добро състояние на околната среда на територията на общината е
основание при разработване на ОУПО акцентът да се постави върху превантивните
мерки за нейното опазване. Мерки с такъв характер са:
- недопускане на непрекъсната урбанизация и разрастване на урбанизираните
територии за сметка на ценни земи от земеделския и горския фонд;

- съблюдаване на плановете за управление на природозащитените обекти и/или
други документи, отнасящи се за тяхното опазване;
- изключване на възможността за замърсяване над допустимото на въздуха,
повърхностните и подземните води;
- приоритетно развитие и използване на възобновяеми енергийни източници.
3.11.2. По отношение на климата и атмосферния въздух
Проектното решение на ОУПО следва да се основава на:
- преценка на климатичния ресурс на общината – хелиометричен, плювионивален, ветровете, рекреационните ресурси в общобиологичен аспект,
агроклиматичните условия, в качеството им на стимулиращи или
ограничаващи развитието на определени дейности елементи;
- преценка за състоянието на приземния слой на атмосферата в двата аспекта –
химически /съдържание на вредности/ и физически /температура, влажност,
слънчево греене и др. и се предложат съответни мерки за защита;
- при наличие на актуални данни за нарушени качествени характеристики на
атмосферния въздух по наблюдаваните от ИАОС параметри, респ.
идентифицирани източници – формулиране на устройствени мерки за
ограничаване на въздействието, в зависимост от местоположението и вида на
източника, респ. вида на въздействието.
3.11.3. По отношение на водите е необходимо всички предвиждания да се
базират на актуална информация относно:
- съществуващо ползване на водите – за водоснабдяване, производство на ел.
енергия, напояване, промишлени цели, риболов, рибовъдство, СПА и др.
видове туризъм;
- местоположението и състоянието на водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване;
- състоянието на водопреносната и канализационна мрежи в количествен и
качествен аспект;
- заустването на непречистени отпадъчни води от населени места
и
туристически формации; количествени и качествени характеристики.
На тази база:
- да се предвиди реконструкция на водопроводните мрежи, вкл. поетапна
подмяна на амортизираните й участъци
- да се идентифицират и включат в съответните групови системи допълнителни
подземни водоизточници за развитието на новите курортни и други
локализации;
- да се проучат възможностите и предложат решения за изграждане на
съоръжения за пречистване на отпадъчните води на групи малки населени
места.
3.11.4. По отношение на почвите
Ролята на този компонент на околната среда се разглежда както като ресурс за
стопанско ползване в аспекта на естествено, потенциално икономическо плодородие,
така и като среда за строително усвояване, вкл. за нуждите на спорта и туризма. От
съществено значение е коректното установяване на зоналното разпространение на
почвите по типове, вкл. наличие на азонални типове почви.
Да се предвиди рекултивация на нарушени терени от различен вид и се определи
подходящото им бъдещо предназначение.

3.11.5. По отношение на ландшафта
От съществено значение е ландшафтът на общината да бъде разглеждан основно
по отношение на устойчивостта на типовете ландшафт към антропогенно натоварване,
базирано на способността му към самовъзстановяване.
Устройствените решения следва да бъдат насочени към формирането на
устойчив и хармоничен ландшафт със запазване и изява на специфичните местни
характеристики.
С оглед на горната цел, планът трябва:
- да прилага последователно ландшафтноустройствен подход, насочен към опазването, при необходимост на определени места - и възстановяването на общите
ландшафтни характеристики на територията и особено на емблематичните им елементи
при реализацията на трайна физическа намеса;
- да проучи внимателно възможните варианти за провеждане на бъдещите транспортни и инфраструктурни мрежи и съоръжения и включване в плана на онези от тях,
който в най-малка степен нарушават околната среда и ландшафтните й характеристики;
- да формира ландшафто-устройствени правила за хармонично вписване в традиционните пейзажи на новите курортни и развлекателни структури: ваканционни
селища, голф- игрища и др.;
- да отдели специално внимание на земеповърхните форми, респ. ролята на
релефа за различни видове стопанска дейност в качеството им на стимулиращ или
ограничаващ развитието на общината инструмент. В тази връзка предмет на оценка са
хипсометрията, скалният състав, екзогенни релефообразуващи процеси /изветряния,
срутища, ерозия, антропогенни релефообразуващи процеси/, геоморфоложко деление;
- да отдели специално внимание, вкл. чрез предписания в Правилата за прилагане на плана, на формата и граничната линия на периферните горски ивици, които
определят изгледа на горските масиви, обогатяват пейзажа в контраст със
селскостопанските площи;
- при реализирането на мерките за рекултивация на нарушените терени и
определяне на бъдещото им предназначение следва да се отчита принадлежността на
тези терени към съответните типове ландшафт и възстановяването им да се използва за
тяхното (на ландшафтите) стабилизиране.
3.11.6. По отношение на биоразнообразието
Както е записано в ПУ на НП „Пирин”, “....Ресурсът на НП „Пирин” като
цяло и на многобройните дадености, намиращи се в прилежащите територии,
изискват нова интерпретация, за да може районът максимално да се възползва от
съвременното потребление и нагласи на посетителите”
Съгласно поставените от IUCN изисквания, територията трябва да отговаря на
следните условия:
- поне две трети от територията трябва да са и за в бъдеще да останат в
естественото си състояние;
- не трябва да включва големи застроени площи със стопански функции;
- трябва да съществува местна управляваща структура.
При разработването на ОУПО съществува необходимост от:
- осигуряване на взаимовръзка и взаимозависимост между основните цели за
управление на парка и териториално-устройствените предвиждания за
развитие на общината;

определяне на критериите, на базата на които се подбират и планират
приоритетни проекти и задачи за следващият планов период /10год/ на
Плана за управление;
- потвърждаване, допълване или преформулиране
на функционалното
предназначение на отделните зони, обособени и описани в плана и в
частност на тези, предназначени за инфраструктура, ограничено човешко
въздействие и многофункционално развитие;
- възприемане на предложението на ЮНЕСКО за разглеждане на ски-зони
Банско и Добринище като буферни зони на НП;
На основание изложеното, към ОУП на общината се адресират следните
изисквания и насоки:
- при определяне на бъдещото функционално използване на отделните части на
територията, както и провеждането на новите пътни трасета и
инфраструктурни проводи, да се отчита стриктно териториалният обхват,
респ. границите на защитените територии и зони;
- при определяне на териториалното зониране в обхвата на защитените
територии да се изхожда от зонирането им, установено с техните планове за
управление, респ. с дейностните ограничения, определени със заповедите за
обявяване.
- за защитените зони по Натура 2000 да не се конкретизират частите от
териториите им, в които е допустима устройствена/урбанистична/строителна
намеса, а в Правилата за прилагане на плана да се включи специален набор от
разновидности на устройствени зони, съгласно които да става намесата в съответните части от териториите на защитените зони. Прилагането им ще стане
след картиране на местообитанията, когато бъде възможно зоните за
допустима намеса да бъдат определени по обхват и основно предназначение с
последващи подробни планове в достатъчно широк териториален обхват;
- с оглед по-нататъшното развитие на общественото озеленяване на населените
места, в Правилата за прилагане на ОУПО да се заложат следните
предписания: в урбанизираните територии за обитаване, туризъм и отдих и
особено в териториите за висококатегорийно обитаване задължително да се
прилагат максималните величини на нормативите за озеленяване в УПИ и да
се осигурява двустранно улично озеленяване по новопроектираните улици;
към селищни образувания със стопанско предназначение, разположени в
близост до територии за обитаване, да се предвиждат необходимите площи
със защитни насаждения.
-

3.11.7. По отношение на отпадъчното стопанство
За по-нататъшното решаване на проблемите, свързани с евакуирането и
третирането на различните видове отпадъци, генерирани на територията на общината,
към ОУПО се адресират следните устройствени изисквания:
- да се предложат подходящи локализации за депониране на строителни
отпадъци, позволяващи и развитие на дейности по преработката им с цел
оползотворяване;
- да се предложат подходящи локализации за депониране на селскостопански
отпадъци и отпадъци от домакинствата с индивидуално отопление на твърди
горива;
- всички проектни предвиждания следва да бъдат съобразени с актуалните
стойности на обемите отпадъци, на база информация, предоставена от
общинската администрация.

3.11.8. По отношение на вредните физични фактори
Водещо значение тук има факторът “шум”, тъй като не е установено влошаване
на радиационната обстановка, топлинно замърсяване или електромагнитно
замърсяване.
За нуждите на планирането е необходимо да се осигури актуална информация за
източниците на наднормени шумови нива по видове, местоположение и характер на
въздействие. За целта е необходимо да се проведат изпреварващи контролни
замервания за установяване на реалните нива на шум и/или данни от преброявания на
транспортните потоци по натоварени трасета и кръстовища в общината.
С оглед подобряване на акустичната обстановка, от ОУП на общината се
изисква:
- да се запази възможност за по-далечен транспортен обход на гр. Банско;
- устройване по протежение на главните пътища извън населените места в
участъците им, които влияят шумово върху тях, на шумозащитни пояси с
дървесна и храстова растителност;
- включване в Правилата за прилагане на плана на технически и функционални
мерки за защита от шума по протежение на артериите с интензивно
автомобилно движение.
- да се предвиди активиране на междуселски пътища основно за целите на
туризма и отдиха.

ІV. ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА
4.1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО
Съгласно нормативните разпоредби, неразделна част от ОУПО са правилата и
нормативите за неговото прилагане, които се одобряват заедно с него.
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),
• Последващо устройствено планиране на територията на общината.
• Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана.
• Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУПО.
4.2. 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 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 при продължаване работата “на
парче”.
За изработване на подробните планове е необходимо да бъдат изпреварващо
осигурени актуални специализирани кадастрални карти.

V. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ на Общия
устройствен план на община Банско следната информация:
- проучванията и анализите, изготвени за нуждите на настоящото Задание;
- опорен план на територията на общината
- актуална кадастрална карта за землищата на Банско и Добринище
- междувременно настъпили промени на предназначението и по-крупни
инвестиционни реализации
- промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и обекти под
особена териториалноустройствена защита
- актуални данни за развитието на туристическата инфраструктура, броя на
туристическите посещения, икономическите показатели от развитието на
отрасъла; актуални данни за състоянието на другите стопански сектори;
- 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.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Планът се изработва в две фази – предварителен и окончателен проект.
Проектът за ОУПО на община Банско трябва да отговаря на действащата
нормативна уредба и да съдържа следното:
Предварителен проект:
1. Обяснителна записка, изясняваща и обосноваваща проектите предложения.
Същата включва и необходимите допълнителни проучвания и анализи, свързани с
промените в актуалната обстановка, както и други специфични въпроси, произтичащи
от проектното решение;
2. Проект за Общ устройствен план на община Банско, оформен съгласно
изискванията на Наредба № 8;
3. Схеми за:
- транспорт;
- канализация;
- водоснабдяване;
- електроснабдяване;
- газоснабдяване;
- други
схеми и илюстративни материали по преценка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Сродните по характер и/или тематика графични
материали могат да се обединяват в общи схеми или в сборна схема в
подходящ мащаб, позволяващ ясен графичен израз
.
-

Правила за прилагане на Общия устройствен план на община Банско със
специфични правила и нормативи

Окончателен проект
Документацията на окончателния проект е със съдържанието, описано по-горе.
В него се включват допълнения и нанасят корекции по предписание на общинската
администрация, съставено на база бележките и препоръките от разглеждането на
предварителната фаза.

Графичните материали на ОУПО се изработват в цифров вид във формат за GIS
върху цифрова картна основа – кадастрални карти и карти на възстановената
собственост, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
За обща информация се ползват сканирани и координирани топографски карти в
М 1:25000.
Цифровият модел на плана да съдържа база данни „Правила за прилагане на
ОУПО” за устройството и застрояването на различните видове територии,
устройствени зони и терени (вид, правила и нормативи за устройство и застрояване и
др.п.) и да дава възможност за извличане на автоматизирани паспорти на видове
територии, устройствени зони, терени и обекти, както и справки по зададени критерии.
Планът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цифров вид и разпечатка на хартия в
подходящ мащаб.

