ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№ 176
гр. Копривщица

27.04.2017 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.5 и чл.13, ал. 3 от Закона
за устройство на територията

Общински съвет Копривщица реши:
Общински съвет - Копривщица дава съгласие за внасяне за приемане
на проекта на Общ устройствен план на община Копривщица от
Националния експертен съвет по устройство на територията и
регионалната политика.
Приложения:
1. Обяснителна записка на Окончателен проект на общ устройствен
план на община Копривщица.
2. Графични приложения:
Етап Аналитични проучвания и синтез
a. Опорен план на община Копривщица, М 1:10 000
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b. Схема вид територии, М 1:20 000
c. Схема собственост, М 1:20 000
d. Ортофото план на град Копривщица и охранителната му зона,
М 1:5000
e. Схема на недвижимите културни ценности, М 1:5000
f. Схема категория на недвижимите културни ценности, М 1:5000
g. Схема вид на недвижимите културни ценности, М 1:5000
h. Схема на ансамблите на недвижимите културни ценности по
махали, М 1:5000
i. Схема на физическото състояние на недвижимите културни
ценности, М 1:5000 и списък на недвижимите културни
ценности и тяхното физическо състояние в табличен вид
j. Схема на собствеността на недвижимите културни ценности,
М 1:5000
k. Схема усвоеност на територията, М 1:5000
l. Табло анализ на морфологията на застроената среда
m. Табло анализ на публичните пространства и
еволюция Етап Прогноза за урбанистично
развитие
n. Окончателен проект на община Копривщица, М 1:10 000
o. Извадка от окончателен проект на община Копривщица в
обхвата на архитектурно-исторически резерват „Копривщица"
и охранителната му зона, М 1:5000
p. Схема транспортно-комуникационна система, М 1:20 000
q. Схема електроснабдяване, М 1:20 000
r. Схема водоснабдяване и канализация, М 1:20 000
s. Схема културно наследство, М 1:20 000
t. Схема културно наследство, М 1:5 000
u. Схема културно наследство, М 1:2500
3. Доклад за съгласуване на плана,
4. Доклад за Екологична оценка на плана и приложения към него:
• Нетехническо резюме на Доклад за екологична оценка на
общия устройствен план на община Копривщица;
• Доклад за оценка на съвместимостта на ОУП на община
Копривщица с предмета и целите на 33 „Средна гора" код
BG0002054 и 33 „Средна гора" с код BG0001389, с приложени
декларации за обстоятелствата по чл. 31, ал. 21 от Закона за

2 по Решение 176

биологичното разнообразие във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 4 - 7 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
и графичен материал;
• Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО;
• Декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми;
• Справка за резултатите от проведените консултации в процеса
на изготвяне на ОУПО и извършване на екологична оценка и за
изразените мнения и предложения, както и за начина на
отразяването им;
• Документация
за резултатите от консултациите с
обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица;
• Контури на СОЗ Пояс I-III;
• Подробна характеристика на културното наследство в община
Копривщица;
• Писмо на МРРБ с изх. № 91-00-15/07.07.2015_г.

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица,
проведено на 27.04.2017 год., Протокол № 22/27.04.2017 год. по трета точка от дневния
ред с 7 гласа „за”, 1 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” след направените
обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:…………п…….
/ М. Тороманова/

Председател ОбС:…………п…
/Р. Христов /
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