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ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН 

1. Основание за изработване, цел и съдържание на ОУПО Роман 

ОУПО Роман се изработва на основание решение на Общинският съвет по предложение на кмета на общината, придружено 
от задание обосноваващо необходимостта от изработването на ОУПО и съдържащо изисквания относно териториалния му обхват, 
сроковете и етапите за изработване. Общият устройствен план на община Роман е възложен за изпълнение на екип от есперти на 
НЦТР ЕАД, след спечелена обществена поръчка. 

ОУПО Роман представлява основа за цялостното устройство на територията на общината и като такава е длъжен да създаде 
условия за нейното устойчиво балансирано развитие. Съгласно нормативната уредба той е съобразен с предвижданията на 
документите за пространствено развитие от по-горна степен и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и 
конкретна пространствена разработка. ОУПО Роман няма пряко приложение за разрешаване на строителство, но предвижданията 
му са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове за територията на общината. 

С общия устройствен план на община Роман са определени: 
- общата структура на територията на общината и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части - 

местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските 
територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за 
възстановяване и териториите с друго предназначение, както и общият режим на устройство със съответните правила и нормативи 
на всяка от тези териториите; 

- разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с 
териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

- териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство; 
- застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и 

общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на 
устройство и защита; 

- териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне; 
- територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и 

сервитутни зони. 
2. Изходна информация 

Изходната информация е свързана с регламентираното в нормативната уредба и Заданието съдържание на ОУПО Роман и  
е извлечена от карти и регистри на специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и 
експлоатационни дружества, топографки карти, статистическа информация, одобрени ПУП, стратегиески документи за развитие на 
община Роман, анкетни проучвания и др. 
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3. Урбанистична концепция 
Същност, принос и основни принципи 

Основната цел на ОУПО Роман произтича от предназначението на съвкупността от стратегически и планови документи да  
създават  условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините. Специфичният принос на ОУПО в 
този процес се изразява в обвързването на произтичащите от териториалния аспект на политиките за развитие мерки с конкретни, 
продиктувани от спецификата на местните условия, територии в землището на общината. 

Той се осъществява чрез определяне на общата структура на територията, общия режим на устройство на отделните 
територии, разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони, териториите с 
вероятно разпространение на предвидими природни бедствия, териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия и естетическо оформяне и териториите за специални обекти. 

Главната цел на Общият устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална 
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните структури 
със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия. 

Основни принципи на които е изграден ОУПО Роман са: 
 икономическа целесъобразност, обвързана във времето, начина на ползване и собствеността на територията 
 функционална приложимост съобразена с емкост на територията, нормативна база и инвестиционни намерения 
 приемственост на идеи, наследство и визия 
 адаптивност при комплексно отчитане на специфичните характеристики на района 
 гъвкавост при комплексно отчитане на възможностите за варианти на развитие 
 комплексност даваща визия за територията като цяло и всеки един от нейните елементи и системи в частност 
Философията на проекта е свързана с постигането на баланс между различните икономически, социални и екологични 

аспекти на устойчивото развитие, между различните частни, публични, групови и секторни интереси, между различните равнища - 
национално, регионално, местно.   

Съобразявайки се с действащата нормативна уредба и принципите и постановките на европейските, национални и 
регионални документи за развитие, ОУПО Роман се явява важна предпоставка за постигане на стратегическите им цели на 
общинско ниво. Особено тясна е връзката на ОУПО със стратегическите документи за развитие на територията и Плановото 
задание. 

Осъществяването на Визията формулирана в ОПР на община Роман намира подкрепа в заявения  в Проектобюджета на ЕС 
за Периода 2021-2027г. стремеж за  „истинска промяна в ежедневния живот на всички граждани” и минава през реализиране на 
целенасочени мерки за решаване на проблемите на социално-икономическото развитие на общината. 
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Дефиниране на основните проблеми 
Наред с глобални проблеми, като промените в климата, общоевропейски, като застаряването на населението и национални, 

като голямата разлика в доходите, резултатите от анализа на съществуващото състояние на средата и на нейните компоненти, 
откроиха и специфични за община такива, като: 

- висока безработица 
- засилена миграция на трудоспособното население 
- намаляване на населението 
- лошо състояние на част от комуникационно-транспортната и техническата инфраструктурата 
 

Синтезиране на възможни решения, съобразно целите и принципите на стратегическите и планови документи и 
потенциала за развитие на община Роман 
 

 
 
 

Създаване на условия за привличане на работодатели и развитие на вече съществуващи 
предприятия 
Ползи: повече работни места и повишаване на средната работна заплата за общината , 
водещи до намаляване  миграцията на трудоспособното население и битовата престъпност, 
което от своя страна води до повишено търсене на услуги и така създава нови работни 
места и т.н., по-големи суми от местните данъци и такси 
Силни страни:наличието на газ, освен на вода и електричество, жп линията София-Варна, 
близостта до София 
Слаби страни:лошо експлоатационно състояние на наличната инфраструктура, липса на 
добре подготвени кадри и много ниска квалификация на безработните 
Нужни интервенции:подобряване състоянието на инфраструктурата, обучение на 
безработните до достигане на необходимото ниво на търсена от бизнеса квалификация, 
активна помощ при оползотворяване на възможностите за финансиране развитието на МСП  
от европейските фондове, определяне на подходящи територии за реализиране на 
инвестиционни намерения 
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Привличане на инвестиции в недвижими имоти и туризъм  
Ползи: повишено търсене на услуги и потребление през почивните и празнични дни /общо 
30% от дните в годината, без да се смята платения годишен отпуск/, което води до 
създаване на нови работни места, нуждата от поддръжка на имотите води до търсене на 
нискоквалифицирана работна ръка, „съживяване“ на изоставения сграден фонд, 
възможност за „уикенд“ туризъм, чрез къщи за гости и отдаване под наем, утвърждаване 
на Роман като център за лечение на белодробни заболявания от балканска величина 
Силни страни: близост до София, мек климат и лечебни свойства на въздуха /на фона на 
големия проблем на София с качеството на въздуха/, конкурентни цени на имотите, 
наличие на изградена здравна инфраструктура и утвърдени здравни специалисти, 
атрактивни природни забележителности и запазена природа, богато културно наследство 
Слаби страни: лошо експлоатационно състояние на наличната инфраструктура, сигурност 
/проблем с битовата престъпност/, лошо състояние на недвижимото културно наследство, 
потенциалните инвеститори са „в неведение“ относно предимствата на общината 
Нужни интервенции: подобряване състоянието на инфраструктурата, повишаване на 
сигурността, чрез решаване на проблема с безработицата /според Стратегията за 
превенция на престъпността, битовата престъпност се дължи преди всичко на 
провокираната от безработицата бедност/, инвестиране в развитието на 

здравеопазването, не само като естествена потребност и конституционно право на населението, но и като бизнес, агресивна 
реклама чрез интернет, фирми за недвижими имоти и здравни портали в страната и чужбина, създаване на възможност за избор 
на атракции /социализирани природни забележителности; реставрация, консервация и социализиране на недвижими културни 
ценности;  презентиране на характерни обичаи и честване на празници чрез читалищата;  представяне на традиционни занаяти, 
любителски риболов и др./, запазване на жилищните територии и определяне на подходящи терени за отдих и туризъм /вилни 
зони и др./, определяне на зони за културно наследство, обществено обслужване и др. 
 

Основна цел става запазване и развиване на потенциала на общината, чрез концентрация на ресурсите в подобряване на 
експлоатационното състояние на съществуващата инфраструктура – жилищна, обществено-обслужваща, производствена, 
рекреационна, транспортна, инженерна и екологична. 
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4. Обща структура на територията и общ режим на устройство на отделните територии 
 
Жилищни територии – Общата констатация, основана на демографски анализ и оценка на сградния фонд показва трайна 

тенденция на намаляване на населението и липсата на нужда от нови територии за жилищно строителство. Всички селища в това 
число и гр. Роман имат достатъчен териториален резерв. В новите граници на населените места се включват тангиращи ги,  вече 
използвани за жилищни нужди имоти. 

В жилищните територии, освен за жилищни нужди, отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен план за 
социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни дейности, магазини и заведения за хранене, сгради, мрежи 
и съоръжения на техническата инфраструктура, обществени озеленени площи, надземни и подземни гаражи и паркинги за леки 
автомобили. В урегулираните имоти за жилищни нужди освен жилищните сгради (основното застрояване) са допустими и 
постройки на допълващото застрояване при спазване на правилата и нормативите по раздел седми от ЗУТ. 

 
Територии за производствено-складови дейности 
Съществуващата локализация на терените за производство отчитат реалната обстановка и потребност от развитие на 

икономическата база на общинаРоман. Изцяло се запазва локализацията на съществуващите производствени терени  в  
крайселищната  територия.  Усвояването  на  нови терени е на база прогнозно развитие и ръст в икономиката и се осъществява по 
два начина: 

 доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази; 
 включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените и влезли в експлоатация производствени 

мощности и на такива с планова обезпеченост; 
Териториалното  обособяване  на  този  вид  локация  е  на  входно-изходните артерии - логиката на ситуирането им е не 

само да бъдат с удобен транспортен достъп, но и с естетиката на своите архитектурен образ и планировъчна структура да са 
емблемата откъм главните транспортни потоци; по този начин ситуирани те са естествен преход към по-дребната териториално-
устройствена структура на средата за обитаване. 
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                Предимно производствени дейности (Пп) - застрояват се предимно с 
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и 
съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделяния. Допуска се 
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, 
магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, 
професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-
експериментални бази към предприятията 
В отговор на мерките за създаване на благоприятна за инвестиции среда до гр. 
Роман се определят две нови зони за /едната-североизточно от града, на 
територия държавна частна собственост използвана за селскостопански двор; 
другата югоизточно от града, на земеделски територии частна собственост/. Двете 
територии са в непосредствена близост до съществуващата строителна граница на 
гр. Роман и ще бъдат включени в новата такава. По този начин се създава 
възможност за бързо териториално обезпечаване на евентуално намерение за 
реализиране на ключова за развитието на общината инвестиция в производствени 
мощности. 
                 Зони за стопанска инициатива (Си) - застрояват се само с 
производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, вкл. такива 
свързани със селското стопанство /животновъдство, растениевъдство и др./. 
Приоритетно е развита системата труд върху терените на бившите селскостопански 
дворове. Те се превръщат в производствени зони за стопанска инициатива за 
малки и средни предприятия. Ситуирани край строителните граници на по-
голямата част от населените места те предполагат една равномерност в 
покриването на територията от необходимите зони за труд. За 
префункционирането им не се налага промяна на предназначението, а наличието 
на подземна и надземна инженерна инфраструктура е предпоставка за бързо и 
лесно усвояване. 
                Съвкупността от дефинираните устройствени зони дава възможност 
за развитие на всички вероятни за реализация бизнес инициативи в 
производствени мощности, с оглед релевантния опит от други общини в 
страната. 
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               Територии с обществено-обслужващи функции (Оо) 
               Смесена централна зона (Ц) – в нея могат да се изграждат 
административни и делови сгради, сгради за социални, просветни, учебни, 
културни, религиозни и други обществени дейности, търговски и други 
обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за 
безвредни производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газ станции 
и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура. 
                 Извън регулационните граници на населените места като зона от вида 
Терени за обществено обслужване (Оо) – застрояват се  с обекти за обществено 
обслужване. Концентрацията на културно-исторически и природни 
забележителности в северната част на общината и стремежа за развитие на 
туризма изразен от местната общност в стратегическите документи за развитие от 
общинско ниво са основната предпоставка за обособяването на тази територия 
като зона за активен отдих и туризъм.  Важна част от нея се явява новосъздадената 
зона за обществено обслужване (Оо) на мястото на стопански двор североизточно 
от с. Камено поле. Изборът на терен се определя от стратегическото 
местоположение - в непосредствена близост до НКЦ „Пустата черква“ и 
природната забележителност “Скално образувание Чуклите“. 
                   Интегрална част от ОУПО Роман е стратегията за проучване, опазване и 
използване на културното наследство съдържаща конкретни мерки, като 
определяне на зони и режими за защита на културните ценности, идентифициране 
на съществуващи и планиране на нови културни маршрути, създаване на планова 
основа за изграждане на комуникационна система от велоалеи и туристически 
пътеки свързваща местата с концентрация на културни ценности и културните 
маршрути, отреждане на зона за обществено обслужване на стратегическо място с 
цел създаване на културен, информационен и туристически център, предложение 
за обогатяване на представяното културно наследство с неизползвани експонати 
от РИМ Враца и идентифициране на възможности за финансиране на мерките по 
опазване и използване на културното наследство. 
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Рекреационни-дейности, курорти и вилни зони - устройват се имоти 
отредени предимно за вилни сгради. В отделни урегулирани поземлени 
имоти във вилните зони, освен вилни сгради може да се разполагат и 
нежилищни обслужващи обекти - магазини и заведения за хранене, сгради 
за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности, 
малки хотели с до 40 легла, сгради, мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, бензиностанции и газ станции. 

Обособени са две основни териториални направления, които 
обезпечават реализацията на пълноценен масов и индивидуален отдих – 
функционална зона за активен отдих и туризъм (в северна част на общината)  
и функционална зона за спокоен отдих и почивка (в южната част на 
общината).  Изолираността, природните дадености и раздробеността на 
урбанизираните територии в землищата на селата Средни рът и Марково 
равнище обуславят общия потенциал за развитие на спокоен отдих и 
почивка и определят устройването на съществуващите махали като вилни 
зони (Ов). Към тях естествено се включват и вече отредените терени с влязъл 
в сила ПУП в землището на с. Курново. 

 
Терени за озеленяване, спорт и атракции 
Терени за озеленяване - Зелената система включва обществените 

озеленени площи, в т. ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, 
извънселищни паркове и горски паркове.  

Съществуващата селищна структура от предимно дворищни имоти 
сама по себе си е зелена зона и не са устроени нови зони за озеленяване, но 
е предвидено такова със защитни функции по протежение на 
републиканските и общински пътища. 

Спорт и атракции - Спорта и отдиха като функционално 
пространствена система се реализира главно чрез елементите на зелената 
система и елементите на културната и развлекателната база на общината. 

Зона за спорт и атракции (Спа) е устроена югозападно от с. Кунино и 
обхваща терена на стадиона.  
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Земеделски територии 
В съответствие със стратегическите и предходните планови 

документи, както и с тенденциите на развитие на Европейския съюз е 
отделено особено внимание на устройство на териториите за 
селскостопанска продукция. С решението е въведена максимална защита на 
плодородните земеделски земи. Ограничена е възможността за допускане 
на промяна на предназначението на земеделски земи. 

Без промяна на предназначението на земеделските земи, съгласно 
чл.12, ал.3 на ЗУТ и Наредба № 19 от 2012 г. за застрояване в земеделски 
земи при определени условия се допуска ограничено по обем застрояване с 
обекти и съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: стопански, 
складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна 
сграда за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за 
благоустрояването на имотите. 

 
Горски територии 
В синхрон с европейската и национална политика за опазване на 

горите и стремежа за намаляване на негативният ефект от климатичните 
промени ОУПО оставя непокътнати горските територии. 
              Устройството и застрояването в горските територии се осъществява 
по реда на Закона за горите и ЗУТ.  Без промяна на предназначението на 
земи от горския фонд, съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ и Наредба 5 от 2014 г. във 
връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 153 на Закона за горите,  могат да се изграждат 
обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.  
Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната 
инфраструктура, рибарници, ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, 
заслони, посетителски и информационни центрове и други обекти и 
съоръжения съгласно чл. 153 на Закона за горите. 
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Защитени територии, защитени зони, санитарно-охранителни 
зони на водоизточници 
             Защитени територии за опазване на културното наследство 
Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно режимни 
изисквания за териториите им, определени от нормативната база. За 
недвижими културни ценности (НКЦ) с определени граници, режими и 
предписания за опазване са валидни актовете за тяхното приемане,  За 
единични НКЦ, за които не са определени режими на опазване – граници и 
предписания, са валидни изискванията на чл.79, ал.3 и 4 от ЗКН. За 
археологически обекти са валидни определените граници и режими за 
опазване на конкретната НКЦ (ако има такива) или писмо от НИПК 
№545/27.002.2001г.  
               Защитени територии за природозащита - Необходимите и 
допустимите дейности по опазване на природната среда, необходимите и 
допустимите устройствени дейности и изграждане на обекти в защитени 
територии се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за 
защитените територии. С оглед запазване на биологичното разнообразие и 
съгласно ЗБР и европейските директиви по въпроса, решението на ОУПО 
Роман подхожда с особено внимание към защитените зони от Натура 2000 - 
обособяват се устройствени зони само в границите на територии с вече 
установени жилищни и стопански функции. 
               На територията на Община Роман няма определени санитарно-
охранителни зони в съответствие с изискванията на Наредба № 
3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди ( ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 
г.). 
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Нарушени територии за възстановяване 
В хода на развитие на решението за   хармонизирана   и   естетизирана   природна   и   урбанизирана   среда са предвидени 

екологосъобразни мерки за рекултивация на нарушени територии. Рекултивацията на нарушени терени от добивна дейност, от 
природни явления и бедствия, на основата на биологични принципи и мерки, ще спомогне за възстановяване на релефа, почвите и 
растителността, оттока на водите, а по този начин и на естетическите качества и биологичната фиторазнообразие. 

- кариери за строителни материали 
- хвостохранилища 
- депа за строителни отпадъци 
- депа за битови отпадъци 
Особено внимание е отделено на териториите заплашени от наводнение и изрично е подчертано, че изработването на 

устройствени и инвестиционни проекти за тях трябва да бъде със завишени критерии за безопасност, устойчивост и допустимост. 
Целта е спазване на нормативната база и мерките за за осигуряване на надеждна защита на живота и здравето на гражданите и 
тяхното имущество, на стопанските и културни ценности. 

 
Водни течения и площи 
Включват водни течения и площи с прилежащите им терени извън границите на урбанизираните територии. В концепцията 

на плана са свързани освен с управление на водните ресурси и с превантивни мерки ограничаващи щетите от наводнения, 
възможности за туризъм и опазване на биоразнообразието. В синхрон с общоевропейската политика за намаляване на негативният 
ефект от климатичните промени ОУПО включва всички имоти с начин на трайно ползване „води и водни площи“ в устройствени 
зони  „води и водни площи“, дори и да не действат в момента като такива (за някои язовири). 

 
5. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство  

 
Публичната държавна собственост на територията на община Роман включва имоти попадащи съобразно начинът им на 

трайно ползване съответно в зони устроени за горски територии, водни площи, транспортна инфраструктура и природни 
забележителности. 

Имотите публична общинска собственост на територията на общината попадат съобразно начинът им на трайно ползване 
съответно в зони устроени за жилищни територии, горски територии, водни площи, гробищни паркове, терени за селскостопански, 
горски, ведомствен път и нарушени територии за рекултивация и възстановяване (депо за битови отпадъци). 
 

12 
 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН 

 

6. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение  
 

Комуникационно - транспортна система - Гъстотата на пътната мрежа спрямо 
площта на общината е близо 2 пъти над средната за страната и всички селища имат пътни 
връзки с общинския център, което показва добра транспортна обезпеченост на селищната 
система.  Поради тези причини основен акцент в развитието на транспортната инфраструктура 
на община Роман е поддържане на съществуващите пътища, в това число и рехабилитация и 
подновяване - цялостно преасфалтиране, а в някои случаи и цялостно преизграждане на 
пътищата и техните принадлежности. През територията на общината преминава ж.п. линия 
№2 София – Варна, като техническото състояние на релсо-траверсовата скара е добро, което 
гарантира заложените в графика за движение на влаковете скорости. 
 

Електроснабдяване - електрическите товари бележат траен спад през последните 
години и липсват обективни фактори към момента , които да променят тази тенденция в 
обратна посока. Предвид това и отчитайки новите 5 броя 20 kV въздушни електропроводи не 
се очаква в близките 20 г електроенергийната инфраструктура да има нужда от разширяване.  

                Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води - водоснабдяването на населените места в общината се 
осъществява от ВиК ЕООД – Враца. Селата Средни рът и Марково равнище не са водоснабдени поради малкия брой жители и 
повишения здравен риск за ползване на водоизточници в ендемичен район, съгласно РМС№370/26.02.1967г. Малка част от град 
Роман е обхваната от канализация за отпадни води, като тя се включва в изградената пречиствателна станция с биостъпало за 
промишлените отпадни води в завод “Метизи” АД. До пречиствателната станция е устроена зона за техническа инфраструктура  
(Ти) и по този начин е подсигурена територия за евентуалните бъдещи нужди при реализирането на канализацията на град Роман. 

              Газопреносната инфраструктура на територията на община Роман е собственост на „Булгартрансгаз“ и се състои от 
магистрален газопровод , газопроводни  отклонения Враца 1, Враца 2 и Роман, оптичен и съобщителни кабели, както и кранови 
възли и станции за катодна защита. 
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7. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне   
             Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне са предложените в ОУПО Роман крайпътни зелени пояси за постоянна 
защита от снегонавяване. 
 
8. Застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда 
на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при 
бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита 

Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита са определени съгласно 
Общинския план за  защита  при  бедствия  на община Роман, определените от Дунавският 
район за басейново управление на основание чл. 146г от Закона за водите райони със 
значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и данни за свлачищата на Геозащита. 

Предвидените превантивни мерки и начин на устройство и защита се изразяват в 
устройване на нови урбанизирани територии извън границите на заливане при наводнения, 
предвиждането на крайпътни зелени пояси за постоянна защита от снегонавяване, специални 
изисквания към зоните попадащи в обхвата на териториите заплашени от наводнения,  силни 
снежните бури и снегонавявания и с най-висок за общината риск от горски пожари включващи 
изработването на устройствени и инвестиционни проекти със завишени критерии за 

безопасност, устойчивост и допустимост. Целта е спазване на нормативната база и мерките за осигуряване на надеждна защита на 
живота и здравето на гражданите и тяхното имущество, на стопанските и културни ценности. Стремежът е по този начин да се 
гарантира снижаване и предотвратяване на вредните последици върху населението и околната среда в случаите на предвидените 
бедствия. 
 
9. Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и 
сервитутни зони. 
             В границите на община Роман няма територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и 
прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 
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10. Заключение 

 

Представената разработка дава основания да се направи заключението, че главната цел на ОУПО Роман да определи  
- общата структура на територията на общината и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части, 
-  разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура,  
- териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство,  
- застрашените от бедствия територии и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита,  
- териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне,  
- териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и 

сервитутни зони. 
е постигната по начин създаващ нужните общи устройствени предпоставки за  
- решаване проблемите и реализиране потенциалите за развитие на територията на общината 
- осъществяване на общинските измерения на политиките и приоритетите от по-високо ниво,  
- подсигуряване на устойчивото балансирано развитие на разработваната територия. 
 
По този начин ОУПО Роман дава своя принос за изпълнението на чл. 1. (1) от ЗУТ:  
„Територията на Република България е национално богатство.  
Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.” 
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