
Доклад за приложените промени в ОП на ОУПО Перник  
по отделни становища и съгласувателни писма  

1. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-3/04.05.2015 от Министерство на 
здравеопазването – Регионална здравна инспекция  
1.1. По точка 1 и 2, предоставените източници на информация са използвани в 

записката за изготвяне на Секция I на т.6, т.7 и т.8 от ОП на ОУПО Перник 
 

2. По писмо с Изх. №: 477/05.05.2015 от НАИМ към БАН 
2.1. Предоставената информация е само за сведение (такси и необходими суми за 

плащане) и няма нанесени промени в ОП на ОУПО Перник 
 

3. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-5/08.05.2015 от НЕК ЕАД 
3.1. Предоставената информация е отразена в Секция I на т. 9.1.2 от записката на 

ОП на ОУПО Перник 
 

4. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-6/08.05.2015 от Министерство на културата – 
ИОКН 
4.1. Предоставената информация е само за сведение (такси и необходими суми за 

плащане) и няма нанесени промени в ОП на ОУПО Перник 
 

5. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-7/12.05.2015 от МРРБ - Геозащита Перник 
5.1. По абзац 1,2,3 и 4, предоставената информация е само за сведение и няма 

промени в ОП на ОУПО на Перник 
5.2. По Приложение 1, предоставената информация е нанесена в Секция I на т. 4.3. 

от записката на ОП на ОУПО Перник. По-големия брой свлачища се дължи на 
обогатената информация при изготвянето на екологичната оценка на 
проекта. 
 

6. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-8/12.05.2015 от Министерство на вътрешните 
работи 
6.1. Предоставената информация е добавена към Секция I на т.9.5.1. от записката в 

ОП на ОУПО Перник 
 

7. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-9/14.05.2015 от Агенция по геодезия картография 
и кадастър 
7.1. Предоставената информация е само за сведение (такси и необходими суми за 

плащане) и няма нанесени промени в ОП на ОУПО Перник 
 

8. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-12/19.05.2015 от Министерство на културата – 
НИНКН 
8.1. Предоставената информация е добавена в Секция III на Приложение 1. 

Всичката предоставена информация е взета предвид изработването анализа в 
Секция 8.1.7. Културно наследство и  Схема на недвижимите културни 
ценности и зелена система“. 
 



9. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-13/21.05.2017 от НКЖИ 
9.1. Предоставената информация е използвана за изготвянето на Секция I на т. 9.6. 

от записката на ОП на ОУПО Перник, както и във всички схеми на ОП на 
ОУПО 
 

10. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-14/21.05.2015 от Министерство на икономиката 
10.1. Предоставената информация е използвана за изготвяне на Секция I на т. 

9.7.2. на записката на ОП на ОУПО Перник 
 

11. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-15/25.05.2017 от МОСВ - издадени ОВОС 
11.1. По точка 1, предоставената информация е добавена в Секция I на т. 9.11.3 

на записката на ОП на ОУПО Перник 
11.2. По точка 2, предоставената информация е добавена в Секция I на т. 4.3 и 

Секция I на т. 4.4 на записката на ОП на ОУПО Перник 
11.3. По точка 3, предоставената информация е добавена в Секция I на т. 9.11.3 

на записката на ОП на ОУПО Перник 
11.4. По точка 4, предоставената информация е добавена в Секция I на т. 9.11.2 

на записката на ОП на ОУПО Перник 
11.5. По точка 5, предоставената информация е добавена в Секция I на т. 9.4.3 

на записката на ОП на ОУПО Перник 
 

12. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-17/27.05.2015 от „Топлофикация Перник“ АД 
12.1. Предоставената информация е отразена в Секция I на т. 9.3. на записката 

на ОП на ОУПО Перник. 
12.2. Трасето на газопровода е нанесено на всички схеми на ОП на ОУПО 

Перник 
 

13. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-18/29.05.2017 от МОСВ - защитени територии 
13.1. Предоставената информация е добавена в Секция I на т. 4.4 на записката 

на ОП на ОУПО Перник и всички схеми на ОУПО Перник. 
 

14. По писмо с Изх. №: 33-НН-42/27.09.2017 от Министерство на културата - 
НИНКН: 
14.1. По точка 1.1., който е само за сведение, няма нанесени промени в ОП на 

ОУПО Перник 
14.2. По точка 1.2., който е само за сведение, няма нанесени промени в ОП на 

ОУПО Перник 
14.3. По точка 2, който е само за сведение, няма нанесени промени в ОП на 

ОУПО Перник 
14.4. По точка 3, абзац 1, който е само за сведение, няма нанесени промени в 

ОП на ОУПО Перник 
14.5. По точка 3, абзац 2, исканата информация е предоставена в Секция II на 

т.3.2., Приложение 3 и графично е отразено на „Схема на НКЦ и зелена 
система“. 



14.6. По точка 3, абзац 3, исканата информация е предоставена в Секция II на 
т.3.2., Приложение 3 и графично е отразено на „Схема на НКЦ и зелена 
система“. 

14.7. По точка 3, абзац 4, некоректно са посочени несъответствия за поставени 
пиктограми, които не фигурират в община Перник. Пълен списък на обектите 
е предоставен в Секция II на т.3.2., Приложение 3 и графично е отразено на 
„Схема на НКЦ и зелена система“. По посочените несъответствия: 

14.7.1.  По позиция 1 „пътища“ – на територията на общината има два обекта 
предоставени от НАИМ към БАН с номера на картони (1700361) в с. Люлин 
и (1700394) в с. Расник 

14.7.2.  По позиция 2 „пътна станция“ – на територията на общината има два 
обекта, един предоставен от НАИМ към БАН с номер на картон (1700426) 
в с. Голямо Бучино и също предоставен от НИНКН с номер (6), обявен с 
писмо № 801 от 20.06.1994 г.. Втори обект предоставен от НИНКН с номер 
(73), обявен с писмо СОПК от 03.02.1971 г.. 

14.7.3. По позиция 3 „НКЦ на градинско и парково изкуство“ на територията 
на общината има един обект предоставен от НИНКН с номер (64), обявен 
с писмо № 1000 от 03 07.1995 г.. 

14.8. По точка 3, абзац 5, поради голямото количество и разнообразие на 
обекти е невъзможно да се предостави графично изобразяване. 
Категоризацията и периодизацията на обектите е предоставена в Секция II на 
т.3.2., Приложение 3 и е графично обвързана с уникален номер със „Схема на 
НКЦ и зелена система“.  

14.9. По точка 3, абзац 6, не са посочени конкретни пропуски, които да бъдат 
коригирани, допълнени. В Секция II на т.3.2., Приложение 3 и е графично 
обвързана с уникален номер със „Схема на НКЦ и зелена система“ са посочени 
всички обекти по вид на източник (НАИМ към БАН, НДА на НИНКН и МО – 
военни паметници), номер, писмо и дата на деклариране, категоризация, вид 
и защитна зона по чл.79 ал.4 от ЗКН. 

14.10. По точка 3, абзац 7, списъците на обектите са предоставени от НДА на 
НИНКН и НАИМ към БАН са приложение в Секция I на т. 8.1.8. Посочените 
неточности са отстранени, а неактуалната терминология е обновена. 

14.11. По точка 3, абзац 8, незаконосъобразните текстове са променени според 
действащата нормативна уредба. 

14.12. По точка 3, абзац 9, изискваната информация за нематериалното 
културно наследство е включената в Секция I на т. 8.1.8. 

14.13. По точка 3, абзац 10, изискваното разграничение на режимите на 
опазване е конкретизирано в Секция II на т.3.2., Приложение 3 и е графично 
обвързана с уникален номер със „Схема на НКЦ и зелена система“. 

14.14. По точка 3, абзац 11, който е само за сведение, няма нанесени промени в 
ОП на ОУПО Перник. 

14.15. По точка 3, абзац 12, Секция III на Приложение 1 са предоставени 
списъци на предоставената информация от АИС на НАИМ към БАН, НДА на 
НИНКН и МО – военни паметници. 
 



15. По писмо с Вх. №: 15/СЛУ-3580-103/13.12.2017 от ЕСО ЕАД - МЕР София Област 
15.1. По точка 1, отразени са всички сервитутни зони и зони за превантивно 

устройствена защита по ВЕЛ 110, 220 и 400 kV във всички схеми на ОУПО 
Перник. 

15.2. По точка 2, отразена е ел. подстанция ОРУ ТЕЦ „Република“ 110 kV във 
всички схеми на ОУПО Перник. 

15.3. По точка 3, отразена е ел. подстанция “Перун“ 110/20 kV във всички 
схеми на ОУПО Перник 

15.4. По точка 4, отразени са диспечерските наименования и нивата на 
напрежения на всички ВЕЛ 110, 220 и 400 kV в „Схема на електроснабдяване“ 
на ОУПО Перник 

15.5. По точка 5, ВЕЛ 110 kV “Мошино”, 110 kV “Панорама”, 220 kV “Житен-
Струма” при пътен възел „Даскалово“ са нанесени според предоставената 
информация от ЕСО ЕАД във всички схеми на ОУПО Перник. 

15.6. По точка 6, констатираните прекъснати трасета са коригирани във 
всички схеми на ОУПО Перник. 


