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З  А  П  О  В  Е  Д  

№ ЗУТ-2 

от 16. 09.2020 г. 

 На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА);  чл. 129, ал.3, т.1; чл. 

128, ал. 12, т.1; чл. 127, ал.2 във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и чл. 135, ал.1 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ); Заповед № ЗУТ-1 от 27.04.2020г на областния управител 

на Софийска област издадена на основание чл. 124а, ал.3 от ЗУТ; одобрено задание за 

проектиране по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ;  Положително становище изх. № 30-603-59 от 

20.03.2020г. на кмета на община Челопеч; Положително становище изх. № Ч. 476 от 

17.03.2020г. на кмета на община Чавдар; Решение № 84 от 13.05.2020г. на общински съвет на 

община Челопеч; Решение по преценка необходимостта от ОВОС № СО-19-ПР 2020г.; 

Писмо изх.№ ПУ-01-132(2) от 12.03.2020г на Басейнова дирекция "Източнобеломорски 

район"  МОСВ; Становище изх. № 391 от 11.06.2020г. на РС „ПБЗН“-гр. Пирдоп; Писмо изх. 

№ ТО-05-50 от 15.06.2020г на „ВиК" София област; Здравно заключение изх.№АУ-259-65-1/ 

15.06.2020г на „РЗИ" Софийска област; Становище изх. №1203654290 от 25.06.2020г. на 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; Констативни протоколи за липса на възражения 

от обявяване на ПУП-ИПРЗ по реда на чл.128,ал.3 от ЗУТ- изх.№ 0408 от 22.06.2020г. от 

община Челопеч и изх.№ Ч-950 от 18.06.2020г от община Чавдар; Разрешение за ползване 

№СТ-05-675 от 31.08.2020г. на Началника на ДНСК за въвеждане в експлоатация на строеж: 

„Надграждане на хвостохранилище „Челопеч“ до кота 630“; Разрешение за ползване №СТ-

05-672 от 31.08.2020г. на Началника на ДНСК за въвеждане в експлоатация на строеж:„ 

Изместване на въздушна линия 110 кV „Паскал – Мургана““; Решение № 1 по протокол № 2 

от 20.08.2020г. на областен експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.  

Договор за предоставена концесия за подземни природни, богатства - златно -медно- 

пиритни руди чрез добив от находище „Челопеч“ - Софийска област от 19.05.1999 г.; 

Актове за собственост на поземлени имоти в землището на с. Челопеч, община Челопеч 

80323: за ПИ № 76.44 нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 73 от 10.09.2004г; за ПИ 

№71.55-нот. актове за покупко- продажба на недвижим имот №№ 67/27.10.2005г; 83/18.09.2007г.; за 

ПИ №№ 71.64; 71.73; 76.5; 76.12; 76.20; 76.27; 76.33; 76.50; 76.53; 76.78; 78.28; 78.41; 78.48: 

Договор за покупко - продажба на недвижими имоти ДПМЧ/DPMCH-083/30.05.2017г. (Вх. рег № 688 

от 02.06.2017г., Акт № 83, том III, Партида 2676-28341); за ПИ №№ 71.65; 71.70; 80.105; 80.106; 

82.92 (новообразуван от 82.18): Договор за покупко - продажба на недвижими имоти 

ДПМЧ/DPMCH-151/17.08.2017г. (Вх. рег № 1186 от 18.08.2017г., Акт № 61, том V, Партида 29146, 

29233, 29239, 29241); за ПИ № 71.66: нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 

76/10.09.2004г.; за ПИ № 71.72: нот. актове за покупко- продажба на недвижим имот №№ 

13/03.10.2005г.; 74/26.02.2007г.; 180/15.09.2005г.; 121/15.11.2005г.; 101/01.08.2006г.; 5/24.04.2007г.; 

13/08.11.2007г.; 23/07.02.2008г.; 95/27.03.2008г; 13/26.04.2007г.; Договор за продажба на земя от 

ОПФ R-1279, вписано под № 162, том I, партида № 4260, 317 от 24.08.2005г.; за ПИ №№ 71.82; 

71.83; 76.131; 76.133; 76.135; 76.137; 76.139 (последните пет са новообразувани от ПИ №76.110); 

82.82; 82.90: Договор № Д-159/22.11.2017г. за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 35, ал. 

1 от ЗОС рег. № ДПМЧ/DPMCH-216/22.11.2017г. (Вх. рег № 2165 от 18.12.2017г., Акт № 63, том IХ, 

Партида 29835-29856); за ПИ №71.88 (новообразуван от ПИ № 71.57): нот. актове №№ 

90/25.03.2008г.; 36/11.10.2005г.; 30/09.10.2006г.; 110/23.08.2005г.; 166/25.05.2006г.; 133/30.08.2005г.; 

141/26.06.2007г.; 85/18.09.2007г.; 9/03.10.2005г.; 101/08.11.2005г.; 125/04.10.2007г.; 157/18.05.2006г.; 
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57/22.12.2005г.; 52/22.12.2005г.; 31/11.10.2005г.; 32/11.10.2005г.; 83/01.03.2007г.; 49/19.10.2005г.; 

Договор за продажба на земя от ОПФ R-1279, вписано под № 162 том I, партида № 4260, 317 от 

24.08.2005г.; за ПИ № 71.90 (новообразуван от ПИ № 71.58): нот. актове запокупко- продажба на 

недвижим имот №№ 118/18.06.2007г.; 157/06.12.2005г.; 7/24.04.2007г.; 75/02.11.2006г.; 

110/03.04.2008г.; 51/15.08.2005г.; 126/30.08.2005г.; 34/11.10.2005г.; 127/30.08.2005г.; 62/16.03.2006г.; 

54/17.08.2005г.; 84/20.03.2008г.; 36/10.05.2007г.; 46/20.02.2008г.; 14/25.01.2006г.; 128/19.12.2007г.; 

45/29.08.2007г.; 37/27.06.2006г.; 193/21.09.2005г.; 53/28.11.2007г.; 109/03.04.2008г.; 67/27.10.2005г.; 

63/07.03.2008г.; 66/27.10.2005г.; 71/22.05.2007г.; 8/24.04.2007г.; 19/25.01.2006г.; 167/25.05.2006г.; 

166/25.05.2006г.; 83/01.03.2007г.; 140/26.06.2007г.; 109/27.04.2006г.; 56/14.05.2007г.; 68/27.10.2005г.; 

Договор за продажба на земя от ОПФ R-1279, вписано под № 162 том I, партида № 4260, 317 от 

24.08.2005г.за ПИ №71.92 (новообразуван от ПИ № 71.67): Договор за продажба на земя от ОПФ 

R-1279, вписано под № 162 том I, партида № 4260, 317 от 24.08.2005г.; нот. актове за покупко- 

продажба на недвижим имот №№ 134/17.04.2008г; 55/18.02.2013г.; 131/10.04.2013г.; 27/31.01.2013г.; 

177/29.08.2013г.; 108/03.04.2008г.; 71/13.03.2008г.; 184/25.10.2007г.; 113/18.04.2006г.; 60/11.07.2006г.; 

37/11.10.2005г.; 52/22.12.2005г.; 179/15.09.2005г.; 121/15.11.2005г.; 158/06.12.2005г.;№ 

44/11.08.2005г.; 33/10.05.2007г.; 109/27.04.2006г.; 45/29.08.2007г.; 130/30.08.2005г.; 146/29.03.2007г.; 

10/24.04.2007г.; 48/29.08.2007г.; 159/18.05.2006г.; 99/08.11.2005г.; 128/30.08.2005г.; 86/18.09.2007г.; за 

ПИ № 76.13: нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 84/26.02.2015 г.; за ПИ № № 76.19; 

76.77; 78.49: Договор № ДПМЧ-058/03.05.2017г. за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 

35, ал. 1 от ЗОС (Вх. рег. № 563/18.05.2017г., Акт № 186, том ІІ, партида 28961÷28964),; за ПИ №№ 

76.42; 76.43; 76.45:нот. акт за покупко- продажба на недвижими имоти № 73/10.09.2004г.; за ПИ № 

76.51: нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 25/30.05.2013г.; за ПИ № 76.76:нот. акт за 

покупко- продажба на недвижим имот № 36/11.10.2005г.; за ПИ №№  76.100; 76.102; 76.105; 76.124 

(новообразуван от ПИ № 76.93); 76.126 (новообразуван от № 76.99); 76.129 (новообразуван от № 

76.107); 82.95 (новообразуван от № 82.20); Договор № Д-120/02.10.2017г. за покупко-продажба на 

недвижими имоти по чл. 35, ал. 1 от ЗОС рег. № ДПМЧ/DPMCH-184/02.10.2017г. (Вх. рег. № 

1411/03.10.2017г., Акт № 30, том VI дело № 716/2017г., партида 3962, 29696); за ПИ №№ 76.113 

(новообразуван от ПИ № 76.86); 76.115; 76.117 (последните два са новообразувани от ПИ № 76.87); 

76.118 (новообразуван от ПИ № 76.88); 76.120 (новообразуван от ПИ № 76.89); 76.122 

(новообразуван от ПИ № 76.90); 80.110; 80.112 (последните два са новообразувани от ПИ № 80.104); 

80.114; 80.116 (последните два са новообразувани от ПИ № 80.109): Договор за продажба на земя от 

ОПФ R-1279, вписано под № 162 том I, партида № 4260, 317 от 24.08.2005г.; за ПИ № 78.30: Нот. акт 

за покупко- продажба на недвижим имот № 139/ 23.07.2009г.; за ПИ 78.71: Нот. акт за покупко- 

продажба на недвижим имот № 8/ 17.01.2013г.; нот. акт № 159 от 05.06.2020г. за собственост върху 

недвижими имоти, придобита на основание писмени доказателства чл. 587, ал.1 от ГПК Актове за 

собственост на поземлени имоти в землището на с. Чавдар, община Чавдар 80011:за ПИ 

№№ 44.106 и 44.107:нот. акт за покупко- продажба на недвижими имоти № 49 от 21.12.2007г.; за ПИ 

№ 053093: нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 62 от 09.08.2011г.; за ПИ № 053126: 

Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, R-1206, вписано под № 166, 

том V, партида № 7726 от 13.10.2011г.; за ПИ №№ 044115; 044116 (последните два са 

новообразувани от ПИ №044109): нот. актове за покупко- продажба на недвижими имоти №№ 

4/26.09.2006г.; 21/07.02.2006г.; 177/10.11.2005г.; 2/26.09.2006г.; 102/13.10.2005г; 13/01.12.2005г.; 108, 

/13.10.2005г.; 53/22.12.2005г.; 3/24.11.2005г.; 125/19.10.2005г.; 106/13.10.2005г.; 85/06.10.2005г.; 

15/01.12.2005г.; 57/14.03.2006г.; 84/06.10.2005г.; 114/13.10.2005г.; 140/25.10.2005г.; 126/19.10.2005г.; 

87/06.10.2005г.; 107/02.04.2008г.; 89/06.10.2005г.; 138/25.10.2005г.; 51/22.12.2005г.; 56/22.12.2005г.; 

86/06.10.2005г.; 137/25.10.2005г.; Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост R-25, вписано под № 16, том I, партида № 7, том 100 от 07.02.2002г.; за ПИ 

№044118 (новообразуван от ПИ №044076): нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот 

№76/05.08.2015г.; за ПИ №№ 053120; 053164 (новообразуван от ПИ №053162); 053166 

(новообразуван от ПИ №053158); Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост от ОПФ от 14.12.2015г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пирдоп, вх. рег. № 7 от 

11.01.2016г., Акт № 6, том І; за ПИ 053169 (новообразуван от ПИ №053092): нот. акт за покупко- 

продажба на недвижим имот № 160/13.08.2009г.; за ПИ № 053171 (новообразуван от ПИ №053095): 

нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № 17/29.01.2009г.; за ПИ 054034 и 054035: 

Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от ОПФ от 16.07.2007г., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пирдоп, R-984, вписано под № 268, том І, партида 316, 317 от 

08.08.2007г.; за ПИ №198006: Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска 
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собственост от ОПФ от 30.05.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пирдоп, вх. рег. № 921 от 

28.06.2017г., Акт № 69, том ІV и заявлениe вх. № 30-00-121 от 29.06.21020г. на фирма „Дънди 

Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, ЕИК 122003576, със седалище и адрес на управление с. 

Челопеч 2087, област Софийска, представлявано от д-р инж. Илия Борисов Гърков - 

Изпълнителен Директор. 

                                                              ОСНОВАНИЯ 

Изпълнени са поставените изискванията в Заповед № ЗУТ-1 от 27.04.2020г на 

областния управител на Софийска област. 

Решение № 84 от протокол №10 от 13.05.2020г. влязло в сила на 11.06.2020г.- 

общински съвет на община Челопеч одобрява задание за проектиране и разрешава 

изработването на ПУП-ПЗ/ подробен устройствен план -план за застрояване/ за поземлени 

имоти находящи се в извън урбанизираните територии по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на община Челопеч: 
ПИ № 80323.82.24 вид територия - земеделска, НТП – „пасище" с площ - 34 547 м

2
; 

ПИ № 80323.82.76 вид територия - земеделска НТП- „друг вид земеделска земя“ с площ - 23 147 м
2
; 

ПИ № 80323.82.77 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“ с площ - 16 757 м
2
; 

ПИ № 80323.82.87 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“ с площ - 17 247 м
2
.  

 

ОДОБРЯВАМ 

I. Изменение на ПУП-ПР / подробен устройствен план- изменение на плана за 

регулация/ на УПИ I- 80011.44.106, 80011.44.107, 80011.044115, 80011.044116, 80011.044118, 80011.053093, 

80011.053120, 80011.053126, 80011.053164, 80011.053166, 80011.053169, 80011.053171, 80011.054034, 80011.054035, 

80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66,. 80323.71.70, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 

80323.71.83, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 

80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44, 80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53, 

80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100, 80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115, 80323.76.117, 

80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122, 80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129, 80323.76.131, 80323.76.133, 

80323.76.135, 80323.76.137, 80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 

80323.80.105, 80323.80.106, 80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114, 80323.80.116, 80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92, 

80323.82.95 – „За хвостохранилище“ в кв.1 в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и  

с.Чавдар, община Чавдар, Софийска област, с площ от 1 561 687м
2
, с който се включват в 

състава на новообразувания урегулирания поземлен имот и се променя предназначението на 

следните поземлени имоти находящи се в извън урбанизираните територии по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на община Челопеч: по кафявите линии и щриховки в плана 

за изменение на регулацията: 
ПИ № 80323.82.76 вид територия - земеделска НТП- „друг вид земеделска земя“ с площ - 23 147 м

2
; 

ПИ № 80323.82.77 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“ с площ - 16 757 м
2
; 

ПИ № 80323.82.87 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“ с площ - 17 247 м
2
; 

Съгласно Заповед за изменение на КККР № 18-4387-22.05.2020/22.05.2020 г. на 

Началник на СГКК - Софийска област на основание отстраняване на явна фактическа грешка 

се променят границите на ПИ № 80323.82.24 собственост на „Дънди Прешъс Метълс 

Челопеч“ ЕАД и ПИ № 80323.82.96 собственост на община Челопеч.  

ПИ № 80323.82.24 се заличава като от него се образуват: ПИ № 80323.82.100 с площ-2 

097 м
2 

вид територия - земеделска, НТП – „пасище“; ПИ № 80323.82.101  с площ 959 м
2
 се 

нанася вярното трасе на съществуващ местен път с НТП „за местен път“ и ПИ №  

82323.82.102 с площ- 31 490 м
2
 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“. 

Заличава се ПИ № 80323.82.96 с НТП – „За местен път“ и се образува нов ПИ № 

80323.82.98 вид територия - земеделска, НТП – „пасище“. 

Съгласно нот. акт № 159 от 05.06.2020г. за собственост върху недвижими имоти, 

придобита на основание писмени доказателства чл. 587, ал.1 от ГПК ПИ № 80323.82.101 е 

собственост на община Челопеч; ПИ № 80323.82.98 е собственост на „Дънди Прешъс Метълс 

Челопеч“ ЕАД. 

В състава на новообразувания урегулира поземлен имот се включват ПИ № 80323.82.98; 

ПИ № 80323.82.100 и ПИ № 80323.82.102. 
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С изменението на плана за регулация от състава на УПИ I- 80011.44.106, 80011.44.107, 

80011.044115, 80011.044116, 80011.044118, 80011.053093, 80011.053120, 80011.053126, 80011.053164, 80011.053166, 

80011.053169, 80011.053171, 80011.054034, 80011.054035, 80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66,. 

80323.71.70, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 

80323.76.12, 80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44, 

80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53, 80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100, 80323.76.102, 

80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115, 80323.76.117, 80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122, 80323.76.124, 

80323.76.126, 80323.76.129, 80323.76.131, 80323.76.133, 80323.76.135, 80323.76.137, 80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 

80323.78.41, 80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105, 80323.80.106, 80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114, 

80323.80.116, 80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92, 80323.82.95 се изключват напълно или частично 
следните поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на община 

Челопеч за възстановяване трасето на местен общински път: 

Частично: 
ПИ № 80323.76.100- урбанизирана за хвостохранилище с площ - 3182 м2 се отделят 1561 м2 

ПИ № 80323.76.102-урбанизирана за хвостохранилище с площ -  1262 м2 се отделят   793 м2 

ПИ № 80323.76.105-урбанизирана за хвостохранилище с площ -  5874 м2 се отделят 3532 м2 

ПИ № 80323.76.122-урбанизирана за хвостохранилище с площ -  9583 м2 се отделят   153 м2 

ПИ № 80323.76.124-урбанизирана за хвостохранилище с площ -  1917 м2 се отделят   139 м2 

ПИ № 80323.76.131-урбанизирана за хвостохранилище с площ -    879 м2 се отделят   330 м2 

ПИ № 80323.76.135- урбанизирана за хвостохранилище с площ - 2241 м2 се отделят   532 м2 

ПИ № 80323.82.90- урбанизирана за хвостохранилище с площ -     315 м2 се отделят   120 м2 

ПИ № 80323.82.95-урбанизирана за хвостохранилище с площ -    2043 м2 се отделят   800 м2 

Напълно: 
ПИ № 80323.80.110-урбанизирана за хвостохранилище с площ -   73 м2  

ПИ № 80323.80.114 -урбанизирана за хвостохранилище с площ -  51 м2  

ПИ № 80323.76.126-урбанизирана за хвостохранилище с площ - 660 м2  

ПИ № 80323.76.133-урбанизирана за хвостохранилище с площ - 391 м2  

ПИ № 80323.76.137- урбанизирана за хвостохранилище с площ -371 м2  

ПИ № 80323.82.92- урбанизирана за хвостохранилище с площ -  889 м2  

по кафявите линии и щриховки в плана за изменение на регулацията. 
Изменението на ПУП-ПР /подробния устройствен план- план за регулация/ е 

окомплектован с трасировъчен план и скица- проект на новообразувания урегулиран 
поземлен имот.   

II. Изменение на ПУП-ПЗ / подробен устройствен план- изменение на плана за 

застрояване/ на УПИ I- 80011.44.106, 80011.44.107, 80011.044115, 80011.044116, 80011.044118, 80011.053093, 

80011.053120, 80011.053126, 80011.053164, 80011.053166, 80011.053169, 80011.053171, 80011.054034, 80011.054035, 

80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66,. 80323.71.70, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 

80323.71.83, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 

80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44, 80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53, 

80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100, 80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115, 80323.76.117, 

80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122, 80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129, 80323.76.131, 80323.76.133, 

80323.76.135, 80323.76.137, 80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 

80323.80.105, 80323.80.106, 80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114, 80323.80.116, 80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92, 

80323.82.95 – „За хвостохранилище“ в кв.1 в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и  

с.Чавдар, община Чавдар, Софийска област, с площ от 1 561 687м
2
. 

С изменение на плана за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот се 

отрежда „Смесена“ устройствена зона – „С-Пч,Ти“  с преобладаващо предназначение на 

„Пч“ - за чисто производствена и допълваща зона -техническа инфраструктура –„Ти“ със 

следните показатели на застрояване: Плътност/процент/ на застрояване /П застр./ – < или = 

на 80%; Интензивност на застрояване /Кинт/ < или = на 2,5; Озеленена площ /П озел./ > или = 

на 20 %, от които 1/3 дървесна растителност; Начин на застрояване – свободно – „е“; 

отреждане „За хвостохранилище и техническа инфраструктура“ 
За ПИ №№ 80323.76.102, 80323.76.122, 80323.76.126, 80323.76.131, 80323.76.133 и 

80323.82.92 с площ-3 216 м2 и  
За ПИ №№ 80323.76.100; 80323.76.105; 80323.76.124; 80323.76.135; 80323.76.137; 

80323.82.90; 80323.82.95; 80323.80.110; 80323.80.114  с площ -7 179 м2 в плана за изменение 
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на застрояването се предвижда смяна на Устройствената зона от „Пч“- чисто производствена 

в Устройствена зона –„Ти“ - за техническа инфраструктура при следните показатели на 

застрояване: Плътност/процент/ на застрояване /П застр./ – < или = на 20%; Интензивност на 

застрояване /Кинт/ < или = на 0,4; Озеленена площ /П озел./ > или = на 20 %; Начин на 

застрояване – свободно – „е“; отреждане „За техническа инфраструктура“ 

За ПИ № 80323.82.101  с площ 959 м
2
 новообразуван от ПИ № 80323.82.24 се отрежда 

устройствена зона – „Ти“ за техническа инфраструктура –„за местен път“. 

III. С изменението на ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план- план за регулация и 

застрояване/ се образува нов УПИ I- 80011.44.106, 80011.44.107, 80011.44115, 80011.44116, 80011.44118, 

80011.53093, 80011.53120, 80011.53126, 80011.53164, 80011.53166, 80011.53169, 80011.53171, 80011.54034, 80011.54035, 

80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.70, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 

80323.71.83, 80323.71.85, 80323.71.86, 80323.71.87, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 

80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44, 80323.76.45, 

80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53, 80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100, 80323.76.102, 80323.76.105, 

80323.76.113, 80323.76.115, 80323.76.117, 80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122, 80323.76.124, 80323.76.129, 

80323.76.131, 80323.76.135, 80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 

80323.80.105, 80323.80.106, 80323.80.112, 80323.80.116, 80323.82.76, 80323.82.77, 80323.82.82, 80323.82.87, 80323.82.90, 

80323.82.95, 80323.82.98, 80323.82.100, 80323.82.102 „За хвостохранилище и техническа инфраструктура“ 

в кв.1 в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и  с.Чавдар, община Чавдар, Софийска 

област, с площ от 1 641 812 м2
. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.4 от ЗУТ, чрез 

обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на областна 

администрация на Софийска област, съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ. 

След влизане в сила на настоящата Заповед: 

 Да бъдат проведени необходимите процедури съгласно изискванията на ЗОЗЗ /Закона за 

опазване на земеделските земи/ и ППЗОЗЗ /Правилника за прилагане на закона за опазване 

на земеделските земи/ за промяна предназначението на земеделските земи включени в 

състава на новообразувания урегулиран поземлен имот за неземеделски нужди. 

На основание чл. 129, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ кмета на 

община Челопеч да издаде заповед за служебно отразяване на настъпилите промени в 

действащия за територията общ устройствен план, без да се изменя планът. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред 

Административен съд - София област в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен 

вестник“ чрез областния управител на Софийска област. 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ БОРИСОВ /П/ 

Зам. Областен управител 

на Софийска област  

съгласно Заповед № ОА-338 от 19.11.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 


