
Понор
57529

Безден
03191

Петърч
56215

Дръмша
23844

Градец
17449

Опиц вет
53607

Дреново
23707

Ч ибаовц и
81356

Царичина
78197

Богьовц и
04813

Голяновц и
15984

Костинброд
38978

Драговищ иц а
23296

Бучин проход
07171

на ходище Люляците

концесионна  п лощ  Коша рите
на ходище Коша рите

концесионна  п лощ  Целов иж да

концесионна  п лощ Лисия

на ходище Гра дец - у-к Юж ен

на ходище Гра дец - у-к Гра дище

ж .к . Зора

к в. Маслово
к в. Ш ияк овц и

к в. Захари Зограф

к в. Захари Стоянов

РОЗМАРИНОЛИС ТНА ВЪРБА

НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО С ЕКИРЧЕ - С . БУЧИН ПРОХОД

община 
СВОГЕ

община 
ГОДЕЧ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД

община 
СЛИВНИЦА

община 
БОЖУРИЩЕ

СТОЛИЧНА 
община

община 
ДРАГОМАН

НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТС КИ ЖИВОВЛЯК - С . БУЧИН ПРОХОД

I к л.-8 

I к л.-8 

SFO 1403 

SFO 2405 

SFO 3410 

SFO 1401 

SFO 1401 

SFO 1400 

SFO 2405 

SFO 2405 

SFO 2404 

SFO 2404 

SFO 2404 

SFO 1402 

SFO 1402 

SFO 1401 

SFO 2406 

SFO 2406 

SFO 1401 

SFO 1403 

SFO 1401 

SFO 3409 

SFO 3411 

SFO 3408 

SFO 3407 

SFO 3407 

II к л.-81 

II к л.-81 

II к л.-81 

II к л.-81 

II к л.-81 

IV к л.-8103 

IV к л.-8103 

III к л.-813 

III к л.-8102 

III к л.-8102 

АМ София-Ка лотина

АМ София-Ка лотина

АМ София-Ка лотина

АМ София-Ка лотина

ОБЩ ИНА КОСТИНБРОД

арх. Жорж ета Рафаилова 1: 25 000

ОУПО Костинброд - ОП устройств ени зони
ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

Жилищна   зона  с п реоб ла да в а що комп лексно за строяв а не
Жилищна  зона  с п реоб ла да в а що средноета жно за строяв а не
Жилищна  зона  с ма лкоета жно за строяв а не

СМЕСЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Центра лна  зона  със смесено за строяв а не
С месена  многофункциона лна  зона

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Зона  за  об ществ енооб служв а щи дейности
Зона  за  търгов ски и об служв а щи дейности 
Зона  за  търгов ски и об служв а щи дейности в   селския ра йон

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Терени за  музеи, туристическо на ста няв а не, б а лнеолечение, рекреа ция, ма на стири
Вилна  зона

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Произв одств ена  зона
Предим но п роизв одств ена  зона
Зона  за  в исокотехнологично селскостоп а нско п роизв одств о
Терени за  доб ив  на  п олезни изкоп а еми

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Зона  за  гра дски п а рков е и гра дини
Зелени в ръзки, за щитно и изола ционно озеленяв а не
Гроб ищни п а рков е

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ
Зона  за  сп орт и а тра кции, п редимно в  гра дския ра йон
Зона  за  сп орт и а тра кции на  открито

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Терени за  б а зи на  ка на лиза цията , ПС ОВ; Терени за  б а зи на   ка на лиза цията , ПС ОВ
Терени за  б а зи на   в одосна б дяв а нето
Терени за  б а зи на   електросна б дяв а нето
Терени за  б а зи на   телеком уника циите
С ъоръжения за  п рев а нтив на  за щита
Терени за  третира не на  тв ърди отп а дъци
Терени за  други съоръжения и дейности

ТЕРЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ И ПРЯКО СВЪРЗАНИ С НЕГО ОБЕКТИ
Терени за  тра нсп ортна  инфра структура
Терени за  инфра структура  на  жп  тра нсп орта
Терени за  б а зи и об екти на  тра нсп орта

ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Терени на  реки и други открити в одни п лощи
Терени за  в одностоп а нски, хидром елиора тив ни съоръжения

ЗЕМЕДЕЛСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ
Земеделска  зона  б ез п ра в о на  за строяв а не
Земеделска  зона  за  тра йни на са ждения, ра зса дници и др.
Земеделска  зона  с ра зрешено за строяв а не на  жилищни сгра ди
Земеделска  зона  с ра зрешено за строяв а не на  в илни сгра ди
Земеделска  с доп устима  п ромяна  за  сп орт, отдих и туризъм
Земеделска  зона  с ра зрешено за строяв а не на  п роизв одств ени и скл. сгра ди
Земеделска  с ра зрешена  п ромяна  към С мф
Резерв  да лекоп ерсп . урб а низира не

ГОРСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ
Рекреа ционни гори, земи, лесоп а рков е, лов но стоп а нств о
С топ а нски гори

УСТРОЙСТВЕНИ ТЕРЕНИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Терени за  оп а зв а не, съхра нение и експ онира не на  културно на следств о

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Териториа лен об хв а т на  НКЦ
Охра нителна  зона  на  НКЦ
Ориентиров ъчен об хв а т на  п рев а нтив на  устройств ена  за щита
На тура  2000 - BG0000322
На тура  2000 - BG0001040
На тура  2000 - BG0002001
За щит. местност Бла тно секирче
За щит. местност Гига нтски жив ов ляк
За щит. местност Розм а ринолистна  в ърб а
Терени за  в ъзста нов яв а не и за лесяв а не след изтича не на  концесии

j С в ла чище

ОКОНЧ АТЕЛ ЕН  ПРОЕКТ 03.2021

ЖП МРЕЖА
)) Ж.п . серв итут

Гра ница  на  об ла ст
Гра ница  на  об щина

· ·

·

·

Зем лищна  гра ница
Ма сив  зем еделски ПИ
С ъществ ув а щи строителни гра ници на  на селено място
Нов и строителни гра ници на  на селено м ясто
С ъществ ув а щи строителни гра ници на  селищно об ра зув а ние
Нов и строителни гра ници на  селищно об ра зув а ние

!È H Електроп ров од  110kV
!È H Електроп ров од  220kV
!È H Електроп ров од  400kV

Предп а зна  зона  на  електроп ров од
)) С ерв итут на  електроп ров од

!! !! Га зов  интерконектор Бълга рия-С ърб ия 
Оп тичен ка б ел
Охра нна  зона  на  га зов  интерконектор Бълга рия-С ърб ия 
С ерв итут на  га зов  интерконектор Бълга рия-С ърб ия 
На ходища  на  минера лни ресурси с концесия
На ходище Ба лша  2018
Охра нителна  зона  оп а сни об екти

ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛ АН НА ОБЩ ИНА  КОСТИНБРОД
ОКОНЧ АТЕЛ ЕН ПРОЕКТ        М 1:25 000

СХЕМА  НА СИСТЕМА ТРУД - 
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧ ЕСКИТЕ СЕКТОРИ 
- ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩ ЕСТВЕНО  ОБСЛ УЖВАНЕ

СХЕМА  НА СИСТЕМА ТРУД - 
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧ ЕСКИТЕ СЕКТОРИ 

- ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩ ЕСТВЕНО  ОБСЛ УЖВАНЕ

СЪЩ ЕСТВУВАЩ И  ОСНОВНИ ЯДРА 
НА СИСТЕМА ТРУД -
ПРОСТРАНСТВЕНА ОСНОВА 
ЗА ИКОНОМИЧ ЕСКО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩ ИНА КОСТИНБРОД

ЯДРА НА СИСТЕМА ТРУД  
ЗА БЪДЕЩ О ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗШ ИРЕНИЕ 
КАТО Ч АСТ ОТ ПОЛ ИЦЕНТРИЧ НАТА СТРУКТУРА 
НА СТОЛ ИЧ НАТА АГЛ ОМЕРАЦИЯ

СЪЩ ЕСТВУВАЩ И ЯДРА НА СИСТЕМА ТРУД  
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОСТЕПЕНЕН ПРЕХОД 
КЪМ НОВИ ФУНКЦИИ С НЕПРОИЗВОДСТВЕН ХАРАКТЕР,
СПОСОБСТВАЩ И ПОВИШ АВАНЕ КАЧ ЕСТВОТО НА СРЕДАТА

b bb

СОФИЯ

b
b

b

ОБЩ ЕСТВЕНИ ЦЕНТРОВЕ - 
ФОРМИРАНИ И ЗА БЪДЕЩ О РАЗВИТИЕ

Ò÷ детска  гра дина

училище

!G п оликлиника

!Ù хосп ис

P социа лен център

чита лище

об щина

км етств о

п ощенска  ста нция

! п олиция

църкв а , п а ра клис

î м а на стир

сп орт

сп орт - п роект

жп  га ра

! Ферм ерски п а за р

J институт п риложна  на ука
НКЦ


