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Понор

Безден

Петъ рч

Дръ мша

Градец

Опицвет

Дреново

Чибаовци

Царичина

Богьовци

Голяновци

Костинброд

Драговищица

Бучин проход

ж.к. Зора

кв. Ма слово
кв. Ш ияковци

кв. За ха ри Зогра ф

кв. За ха ри Стоянов

община 
СВОГЕ

община 
ГОДЕЧ

община 
СЛИВНИЦА

община 
БОЖУРИЩЕ

СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА

община 
ДРАГОМАН

РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА

НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧ Е - С. БУЧ ИН П РОХОД

НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯ К - С. БУЧ ИН П РОХОД

Легенд а
ОУПО Костинброд - устройств ени зони
ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

Жилищна   зона  с преоб ла да ва що комплексно за строява не
Жилищна  зона  с преоб ла да ва що средноета жно за строява не
Жилищна  зона  с ма лкоета жно за строява не
Вилна  зона

СМЕСЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Центра лна  зона  със смесено за строява не
Смесена  многофункциона лна  зона

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Зона  за  об щественооб служва щи дейности
Зона  за  търговски и об служва щи дейности в  гра дския ра йон
Зона  за  търговски и об служва щи дейности в  селския ра йон
Терени за  музеи, туристическо на ста нява не, б а лнеолечение, рекреа ция, ма на стири

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
П роизводствена  зона
П роизводствено-скла дова  зона
Терени за  доб ив на  полезни изкопа еми

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Терени за  б а зи на  ка на лиза цията , П СОВ
Терени за  б а зи на   водосна б дява нето
Терени за  б а зи на   електросна б дява нето
Терени за  б а зи на   телекомуника циите
Съоръжения за  прева нтивна  за щита
Терени за  третира не на  твърди отпа дъци
Терени за  други съоръжения и дейности

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

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Зона  за  гра дски па ркове и гра дини
Зелени връзки, за щитно и изола ционно озеленява не
Гроб ищни па ркове

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ
Зона  за  спорт и а тра кции, предимно в гра дския ра йон
Зона  за  спорт и а тра кции на  открито

ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Терени на  реки и други открити водни площи
Терени за  водностопа нски, хидромелиора тивни съоръжения
Вла жна  зона  покра й водно течение, за ливна  зона

ЗЕМЕДЕЛСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ
Земеделска  зона  б ез пра во на  за строява не
Земеделска  зона  за  тра йни на са ждения, ра зса дници и др.
Земеделска  зона  с ра зрешено за строява не на  жилищни сгра ди
Земеделска  зона  с ра зрешено за строява не на  вилни сгра ди
Земеделска  с допустима  промяна  за  спорт, отдих и туризъм
Земеделска  зона  с ра зрешено за строява не на  производствени сгра ди
Земеделска  с ра зрешена  промяна  към Смф
Резерв да лекоперсп. урб а низира не

ГОРСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ
За щитни гори и земи
Рекреа ционни гори, земи, лесопа ркове, ловно стопа нство
Стопа нски гори

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Зона  за  опа зва не, съхра нение и експонира не на  културно на следство
Охра нителна  зона  на  културно-историческо на следство
Терени за  възста новява не и за лесява не след изтича не на  концесии

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  КОСТИНБРОД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ   СХЕМА КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ   М 1:25 000

На тура  2000 - BG0000322
На тура  2000 - BG0001040
На тура  2000 - BG0002001
За щит. местност Бла тно секирче
За щит. местност Гига нтски живовляк
За щит. местност Розма ринолистна  върб а
Об щински гра ници
Землищни гра ници
Строителни гра ници
Автома гистра ла
Репуб лика нски пътища  II кла с
Репуб лика нски пътища  III кла с
Об щински пътища  IV кла с
Об щински пътища  V кла с
Ра йонни а ртерии III кла с
Гла вни улици IV кла с
Съб ира телни улици V кла с
Об служва щи улици VI кла с

\\\\ Ж.п. на длез
Зна чимо кръстовище 1 ниво
Тра нсп. възел на  2 нива
ЖП  МРЕЖА
Тра се на  МГТ с. Ч иб а овци
Тра се на  МГТ с. Дра говищица
Тра се на  МГТ с. Голяновци
Тра се на  МГТ с. Гра дец
Тра се на  МГТ с. П етърч

! Спирки на  МГТ
Изохрон (5 мин.) на  пешеходна  достъпност от спирките на  МГТ

nu Бензиноста нция
n n Електропровод  110kV
n n Електропровод  220kV
n n Електропровод  400kV

Сервитут на  електропровод
П редпа зна  зона  на  електропровод
Охра нна  зона  Га зтрейд
Га зов интерконектор Бълга рия-Сърб ия 
Оптичен ка б ел
Сервитут на  га зов интерконектор Бълга рия-Сърб ия 
Охра нна  зона  на  га зов интерконектор Бълга рия-Сърб ия 

O училище

i Фермерски па за р

" пощенска  ста нция

Ó÷ детска  гра дина

GF поликлиника

!b хоспис
P социа лен център
#u спорт

IH чита лище

J институт приложна  на ука
? ма на стир
? църква , па ра клис

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
инж. Ангел Янев 1: 25 000

КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ                    

Getty
Stamp


