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1.Общи условия
1.1 Възлагане
Общият устройствен план на община Ковачевци е възложен за
изпълнение на колектив от „Сървей груп“ ЕООД. с ръководител арх. Ира
Кънева, след спечелена обществена поръчка. Целта на създаването на ОУП на
общината е да се отговори на потребностите – социални и икономически, а и да
се отчите информацията от изработената карта на възстановената собственост
на земите.
Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с
изискванията на договора и заданието за изработването на ОУП.
При работата е ползвана предоставена информация, мнения и
препоръки от специалисти в дирекции, отдели и сектори на общинската
администрация на община Ковачевци, представители на експлоатационни
дружества, ведомства, бизнеса и граждани, споделени на организирани срещи.
1.2 Цели и задачи на разработката
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да
предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на града,
както и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата
реализация.
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като:
• Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално,
национално и над национално ниво.
• Оптимизиране на функционалната структура на общината спрямо
съвременните социално-икономически и демографски процеси.
• Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и
крайградската територия.
• Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на
различните подсистеми на общинския организъм и взаимодействието между
тях.
• Планиране на такива структурни и функционални преобразувания,
които да направят общинския организъм адекватен на съвременните социалноикономически, културни и технологични промени и процеси.
• Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за
устойчиво развитие на общината.
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• Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на
градското развитие.
• В същото време планът трябва да осигури възможно най-добър
баланс между частните и обществените интереси, при равнопоставяне на
различните видове собственост.
1.3. Кратка историческа справка
Поради липса на обобщена историческа справка или краеведско изследване в
хронологичен ред са представени кратки исторически справки за населените
места в общината.
с. Ковачевци - Не е установено кога възниква село Ковачевци. За неговото
съществуване съдим по някои археологически находки, които разкриват, че в
този район е имало живот още в началото на нашата ера. Останки от антични
постройки са разкрити при строителството на язовир Пчелина. По поречието на
река Струма е регистрирана антична вила – рустика. На площ от около 20 дка
при обработка на земята са разкрити дебели стени от ломен камък с
хоросанова спойка. В района на селото, в местността Чуклето, има останки от
античен некропол. В надгробната могила са установени единични погребения и
3 гробници. Близостта на двата обекта – античния некропол и вилата в махала
Падина, както и техните общи белези, разкриват връзките им и говорят, че са
използвани едновременно.
Името на селото е засвидетелствано писмено в турските данъчни регистри
през 1576 г. под формата Ковачова. По-късно името на селото се споменава от
чужди пътешественици, които са преминали оттук, като Ами Буе и Феликс
Каниц.
с. Сирищник - Историята на Сирищник или поне на предшестващите го
селища, води началото си още от античността, за което свидетелстват
останките от няколко древни поселения, намиращи се в границите на днешното
селско землище. Антично селище, обхващащо площ от 15 дка, е разкрито в
местността „Крънчов дол“ сред западните гънки на Черна гора, на около 3 км
североизточно от селото. Следи от друго такова има в м. „Църквище“ при
махалата Соколица, на 3 – 4 км северозападно. Пръснатите на това място
археологически материали, на площ от около 5 дка, свидетелстват за
съществуването на селищен живот през късната античност (IV-VI в.), както и
през ранното средновековие. От същия период е и крепостта „Градище“ в м.
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„Ушите“, на около 1,5 км западно от селските гробища. Разположена върху
естествено защитено възвишение в планината Рудини, тя заема площ от около
2 дка. В миналото са били запазени над земята част от крепостните ѝ стени,
зидове от сгради, а между тях са намирани долиуми – делви (някои и сега се
пазят в селото), керамични съдчета и бронзови монети. Днес на терена, зает от
крепостта, има само фрагменти от строителна и битова късноантична
(византийска) керамика, шлака и сгур. Част от материалите разкриват, че
укреплението е съществувало и през ранното средновековие, подобно на
селището в местността „Църквище“, което най-вероятно е било свързано с
крепостта. Всички данни сочат, че твърдината е принадлежала към крепостната
система от долината на река Светля, по която е минавал един от най-преките
пътища от Тимошко-моравските земи към поречието на река Струма и Бяло
море. Освен с охраната на долината, тя е била заангажирана и с
металодобива.
Друг обект от същия период е надгробната могила, намираща се на границата
със село Ковачевци, която вероятно е принадлежала на обитателите на
античната вила Рустика в Ковачевци.
с.Калище - Районът на днешното село Калище е бил населен още през
древността. Доказателство за това са разкритото антично селище в местността
„Хайдушки лак” и некрополът от същия период в Джалева махала. Ценен
културно-исторически паметник е една интересна находка, намерена в
землището на селото - каменната статуя на тракийски вожд,съхраняваща се
днес в Историческия музей на гр. Перник.
Село Калище е старо средновековно селище, документирано за първи път в
османските данъчни документи на Кюстендилски санджак. То се среща в
списъците на джелепкешаните (овцевъдите) от 1576 г., където е вписано към
нахия Сирищник, под същото име - Калища. Материално свидетелство за
съществуването на селото през същия, късносредновековен период е
запазената до наши дни гробищна църква "Св. Атанасий", за жалост, намираща
се днес в много лошо състояние.
През османския период, в светско административно отношение, Калища е
принадлежало първоначално към нахия Сърищник, прераснала по-късно в
кааза, а от първата половина на XVIII в. до Освобождението, то е неизменна
част от кааза Радомир.
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През XVIII – началото на XIX в. откъслечна информация за селото черпим от
помениците на Рилския манастир, в които се споменават имената на
свещениците предвождали групи поклонници към обителта. Сведенията за
Калища зачестяват особено след средата на XIX в., когато започва да се среща
и в църковните списъци на Кюстендилска епархия.
с. Светля - По време на османското робство селото е известно като
Празноглавци. Легендата разказва, че високопоставен представител на
Османската империя минал през селцето, а жителите му се изпокрили в гората.
Хората от свитата тръгнали да ги търсят а големецът рекъл: "Оставете ги тия
празноглавци". През 1919 година[1] селото е преименувано от Капитан Никола
Петков и понастоящем носи името Светля. Къщата му и до днес е запазена
здрава и е много красива.
с. Косача - Селото е конгломерат от махали, разпръснати по баири и
долини. Смята се, че то е ранно населено. В близост до селото и до язовир
"Лобош" ("Пчелина") се е намирал древният град Буйеридава (Buieridava). Той е
бил основан ок. V в. пр. Хр. от тракийското племе илеи.
с. Егълница - От археологически материали, разкрити в района на с. Егълница,
може да се съди, че тук е имало живот от ранно време. Регистрирани са
антични селища и некропол в местностите Селище и Шундула. Тук има останки
от калдъръмен път. В близост да него, в м. Беледжа, е намерен кръст, издялан
върху голям камък. Само на около 300 м от него съществува стар кладенец с
постоянна вода. В м.Влашките са разкрити глинени тръби от водопровод,
вероятно свързани със селището в м. Шундула.
с. Лобош - На южния склон на пл. Рудината, на 700 метра от билото до 3-4
век е съществувало тракийско селище. То е укрепено от три страни с каменен
зид, изграден от ломени камъни без спойка, запазен във височина от 2-3 реда
камъни. В местността "Царско селище" били запазени части от крепостни стени,
изградени от ломен камък с хоросанова спойка. На това място до десния бряг
на река Струма е съществувала късноантична и средновековна крепост, която е
останала добре запазена при включването на тези земи в българската държава
и е останала да действа като крепост чак до 11-12 век. В околносите на селото
са запазени стари римски гробища.
С.Ракиловци - В м. Равница на 2 км западно от село Ракиловци е регистрирано
антично селище. Разкрити са стени и фрагменти от строителна и битова
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керамика. В м.Манастирище при Бандачка махала има останки от стара
крепост. В близост до нея се намират две антични надгробни могили, известни
като Чуките.
с. Слатино - През елинистическата епоха е имало малка крепост с 1 м дебели стени, с
големи камъни без спойка. Крепостта се свързва с траките. Костуринци е старо
средновековно селище, познато като тимар на кааза Радомир от средата на XV в. Малко
по-късно, през 1576 г., името на селото е вписано в списъка на джелепкешаните като
Костуринче. Името на село Слатино от изчезналото значение на думата слатино-солен
извор. До Освобождението селото е било турски чифлик, а след това е заселено от
преселници от други села.

с. Чепино - аличието на не малък брой старини в землището на с. Чепино,
свидетелстват за неговата богата и отколешна история. Тук са разкрити
антични сгради (до селските гробища и в местността „Кошаревище” или
„Селище”, северно от селото)), античен каптаж и водопровод (в м. „Дубин
кладенец”, на 0,5 км северозападно), както и една крепост. Последната е
известна като „Градището” и се намира в м. „Янева могила”, на около 1,5 км
южно от селото. Укреплението е разположено на естествено защитено
възвишение от североизточните склонове на Рудини и обхваща площ от 2,5
дка. Днес на терена зает от крепостта се намират само фрагменти от
строителна и битова керамика, датирана към късната античност и ранното
(византийско) средновековие, а също и шлака и сгур. Тези данни определят
принадлежността ѝ към същата епоха, а изграждането ѝ, свързват с
металодобива в района. Стратегическото местоположение на твърдината,
подобно на синхроничните ѝ крепости в околността, я свързва и с охраната на
един от пътищата от Тимошко-моравските земи към Бяло море, минавал по
поречието

на

река

Светля.

Днешното село Чепино е наследник на старо средновековно селище, към което
са принадлежали двете средновековни църкви: Янево църкве (останали са
само основите му), намиращо се под крепостта „Градище” и Ранинско църкве,
което е добре запазено и възстановено. Тези църквици са съществували още
преди

изграждането

на

сегашното

село.

Друг християнски култов обект, вероятно от същия период, е намиращият се
югозападно от селото Чепински манастир "Свети Илия", преизграден през 1892
г.

върху

стар

разрушен

манастир.
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Старото селище е съществувало поне до късното средновековие (XVII в.), но
поради неизвестни причини е било напуснато.
2.Обща характеристика на област Перник, регионални условия и
връзки. Характеристика на община Ковачевци
2.1 Представяне на област Перник
Област Перник се намира в рамките на Югозападен район (NUTS II) и включва
шест общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Близостта
на областния център до гр. София (около 30 км) и границата със Република
Сърбия (около 80 км.) представляват ключовите географски фактори по
отношение стратегическото развитие на областта.
През територията на областта преминават главни пътни връзки с европейско и
балканско значение: Европейски транспортен коридор № IV (Дрезден - Прага
- Братислава - Гьор -

Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив –

Истанбул) и Европейски транспортен коридор No VIII (Дурас - Тирана Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив – Бургас).
Автомагистрала Люлин допълнително ускорява трансфера между областта и
столицата, като планираната автомагистрала Струма ще предостави добра
връзка на областта с Гърция.
Железопътните

линии,

преминаващи

през

областта,

са

част

от

международните линии София – Атина и София – Скопие, като летище София
се намира на 40 км от областния център.
Населението на областта в 2011 г. наброява 132,833 души, основно
съсредоточени в две общини: Перник (96,697 или 72.8%) и Радомир (20,722 или
15.6%). В сравнение със средното на страната, областта е сравнително ниско
населена, като интрарегионалните разлики са значителни, от 7.1 в Община
Трън до 198.6 в Община Перник.
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Развитието на броя на населението в областта следва общите отрицателни
тенденции на национално ниво. Докато средно областта от 2007 до 2011 г. губи
брой жители, съразмерен със средното за страната (около 4 %), малките
общини преминават през значителен срив на популацията: община Ковачевци
губи близо 40% в рамките на 1 година (2011 г.), Земен – 26%, Трън – 20%,
Брезник – 15%.
Общата икономическа ситуация в област Перник следва логиката на събитията
в глобален и европейски план. През 2009 г. БВП на човек от населението в
Област Перник спада до 5267 лв. или 51% от стойността през 2008 г. Макар че
през 2008 г. БВП на човек от населението в областта надвишава с 10%
средната стойност на показателя за страната, кризата засяга драстично повече
област Перник – БВП на човек от населението за България регистрира
минимален спад от 1% или 50 пъти по-малко от областта.
2.2 Общи сведения за общината
Община Ковачевци е административно- териториална единица по смисъла на
Закона за административно и териториално устройство в
Република
България (ЗАТУРБ), част от област
Перник,
и
статистическа
териториална единица от ниво
LAU 2 (община) по Номенклатурата
за
статистически
териториални
единици
(NUTS) на
ЕС.
Административен
център
на
общината
е с.Ковачевци. Съгласно Закона
за
регионалното развитие област
Перник,
респективно община Ковачевци,
12

се включва към Югозападния район за планиране.
Община Ковачевци е разположена в западната част на България на площ от
2

139.1 км и заема 5.8% от територията на Пернишка област. Общината отстои
на 55км. югозападно от гр.София и на 25км същата посока от Областния
център Перник, на югоизток граничи с община Радомир, а на запад с община
Земен.Община Ковачевци по териториален обхват е шестата по големина в
състава на Пернишка област и включва общо 10 населени места, а именно
селата Сирищник, Калище, Светля, Косача, Егълница, Лобош, Ракиловци,
Светля, Слатино и Чепино. Общински център е с.Ковачевци, в общината има 4
кметства.
Община Ковачевци е определена като община от обхвата на селските и
планинските райони в България. На базата на извършените анализи за
нуждите на оперативните програми за следващия програмен период 2014-2020
г. общината е оценена като средно развита в групата на селските общини в
страната с обобщаваща оценка 29.7 за нейното социално-икономическо
развитие от максимално присъдена 66.5 на община Несебър. В същото
изследване, общината заема и позиция – „средно развитие“ в категорията
планински общини, като лидерът в групата се представлява от община Банско.
Ползи за развитието на община Ковачевци от позиционирането й в двете
категории групи могат да се извлекат в няколко направления, от гледна точка
на достъп до външни финансови ресурси. Като ключови такива се явяват
експлоатацията на местни природни ресурси и развиването на потенциала на
територията за икономическа диверсификация в неземеделски дейности. Един
от основните източници на финансова подкрепа за реализиране на инициативи
в двете направления е ПРСР.
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3.Природен комплекс
•

Релеф
Релефът

е

обективно

и

устойчиво

съществуваща

природна

характеристика. Той е среда, в която се осъществяват основните човешки
дейности.

От

релефните

условия

до

голяма

степен

се

определят

възможностите за планиране, изграждане и експлоатация на териториите в
страната: урбанизирани територии, земеделски територии, горски територии
и пр., както и зоните за провеждане на инфраструктурни съоръжения –
транспортна инфраструктура, инженерна инфраструктура и др.
Релефът на общината е котловинен и планински. Средната надморска
височина е в границите 640-1200м. В общинската територия се включват
Радомирската котловина и северните
В геоморфоложко

отношение общината попада

в крайщенско-

средногорската подобласт.

•

Климат 1
Климатът е умерено континентален. В котловините се наблюдават

температурни инверсии. Характерно за района е, че максимумът на
валежите е през лятото, а главният минимум е през зимата. Средната
годишна температура е около 10 градуса. Климатът благоприятства
отглеждането на зърнени култури, фуражи и овощарство. Валежите са
максимални през май и юни и минимални – през февруари или март.
Средно годишни количество е около 600 мм.
1

Използвани са данни от станция Радомир
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Температура на въздуха:

•

Температурният режим на въздуха се формира под влияние на
основните климатообразуващи фактори – сльнчева радиация, атмосферна
циркулация и подстилаща повърхност (формата и изложението на терена,
надморската височина и др.).
Средна месечна и годишна температура на въздуха
СТАНЦИЯ

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год.

3,7 10,1

14,7

18,0

20,4

20,3

16,7

11,2

6,0

0,8

10,1

5,2

9,6

20,7

24,2

27,0

27,5

23,8

17,7

10,6

4,6

15,7

-3,6

-0,5 4,5

9,0

12,0

13,5

13,2

9,9

5,6

2,0

-2,8

4,8

I

II

Радомир

-1,7

0,6

Max.

2,4

Min.

-5,5

•

III

IV

15,5

Амплитуда на температурата:

Денонощната

амплитуда

на

температурата

на

въздуха

е

важна

характеристика на денонощния ход на температурата, зависеща силно от
формата на релефа, надморската височина, облачност, близост до водни
източници и др., като значително по–голяма е при вдлъбнати теренни форми.
СТАНЦИЯ
Радомир

I II
7,9

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

8,8 10,1 11,0 11,7 12,2 13,5 14,3 13,9 12,1 8,6

XII

год.

7,4

10,9

• Ветрова характеристика:
Средна месечна и годишна скорост на вятъра (м/сек)
СТАНЦИЯ I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

год.

Радомир 1,9 2,0 2,1 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8

Почвената покривка на територията на общината е разнообразна. Условията
за почвообразуване в Общината се определят от климата, възрастта и
особеностите на релефа, както и от почво-образуващите скали. Найразпространените почвени видове са чернозем – смолници в котловините и
канелено – горски почви в по-високите части. Подходящи за отглеждане върху
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тези почви са овес, царевица, пшеница, картофи, ръж и др. Голяма част от
почвите не се ползват за земеделски цели.
Част от планинските ридове са обезлесени и превърнати в пасища. Те носят
общото наименование “Рудините”, които са изградени от триаски варовици,
мергели, пясъчници и юрски седименти.

•

Хидроложка характеристика

Територията на общината се отводнява от реките Светля, Струма и Косматица.
В района на общината се намира яз. “Пчелина” с V = 52 мл/м 3. Язовир
"Пчелина" е построен през 70-те години на миналия век. Той се намира на
около 25 километра югозападно от град Перник. Събира водите си основно от
реките Струма и Светля. Обиколката на крайбрежната му ивица е 34
километра, което го прави един от големите язовири в региона.
•

Сеизмичност

Територията на общината попада в район с вероятна земетръсност VIII степен
с коефициент на сеизмичност 0,15.
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4. Околна среда
Въздух
Екологичната характеристика на общината може да се оцени като много добра.
Намаленият ръст на промишленото производство, заниженото използване на
химични препарати в селското стопанство, обезлюдяването на малките
населени места, отдалечеността на общината от големите индустриални
центрове и производства и природно – географските дадености характеризират
община Ковачевци като запазена екологично чиста територия. В селищните
територии на общината не се намират крупни производствени замърсители на
атмосферата, водите и почвата. Не съществуват източници на вредни лъчения,
шум, вибрации и електромагнитни въздействия, вредни газове и прочие
замърсители.На територията на общината няма типични за други селища
източници на замърсяване, което определя и сравнително доброто качеството
и на въздуха. В значителна степен това се влияе и от високия дял на гори в
цялата община. Нискокачествените горива, използвани в домакинствата са
замърсител с подчертано локален характер, поради това

че през зимния

период, от използването основно на твърдо гориво за отопление от
домакинствата се наблюдава замърсяване със серен диоксид. Замърсяването
на въздуха с прах се наблюдава и през лятото, като резултат на
невъзможността на този етап за регулярно миене на улиците в населените
места. 2В синтезиран вид замърсяването на атмосферния въздух е предимно от
сажди, прах и серни оксиди, които се отделят при изгаряне на лошокачествено
гориво в парокотелните съоръжения на предприятията и то домакинствата
използващи твърдо гориво.
Територията на община Ковачевци не е включена в Единната система за
наблюдение и контрол на атмосферния въздух. За оценка качествата на
атмосферния въздух се използват данни от контролни измервания на мобилна
станция на РИОСВ – Перник за периода 2005 – 2012 г. На основата на тези
резултати можем да заключим, че замърсяването на въздуха на територията на
Общината е нищожно. Пътните връзки са с малка интензивност на движение на
МПС, което не оказва съществено влияние върху стойностите на емисионния
2

Актуализирана общинска програма за управление на дейностите по отпадъците (2011-2014)
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фон. Нискокачествените горива, използвани в домакинствата са замърсител с
подчертано локален характер, който няма сериозни последствия върху
качествата на атмосферния въздух.
Води
Състояние на качеството на повърхностните води
На територията на община Ковачевци основно се замърсяват повърхностните
води на реките Струма, Светля и Косматица. Най-често това е в резултат на
изпускане на отпадъчни води от промишлеността и основно от бита, като са
замърсени главно с неразтворени вещества, мазнини, биохимично разградими
вещества от непречистени фекални води поради липса на пречиствателна
станция и др.
Състоянието на речните води в р.Светля се променя в зависимост от сезона. С
намаляването на оттока в реката, показателите на замърсеност завишават
стойностите си вследствие на намалената самопречиствателна способност и
степен

на

разреждане.

Съдържанието

на

органична

замърсеност

над

допустимите концентрации за приемник ІІ категория се дължи на включването в
реката на непречистени битово-фекални води на територията на Общината
поради факта, че Пречиствателната станция не функционира надеждно.
Фактът, че през по-голямата част от годината стойностите на повечето
наблюдавани показатели

в пункта

отговарят на съответната проектна

категория, не омаловажава негативните влияния на директните включвания на
непречистени отпадъчни води в чертите на Ковачевци.Качествата на речните
води на територията на общината отговарят на изискванията за приемник ІІ
категория.
Източници на замърсяване на повърхностно течащите води на територията на
Общината основно са непречистените отпадъчни води включвани директно във
водоприемниците. Докато в селата има само единични включвания поради
неизграденост на канализационни мрежи, всички формирани на територията на
община Ковачевци битови отпадъчни води се заустват непречистени . Битовите
отпадъчни води, формирани на територията на Общината заустват във
водоприемниците

без

предварително

пречистване.Възможно

решение

е

изграждането на модулна пречиствателни станции за отпадъчни води.
При извършена съвместна проверка от регионалните структури на МОСВ и
МРРБ, на комплексните и значими язовири в страната през 2011г. е
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констатирано замърсяване с битови отпадъци в близост до брега и във водата
на яз. Пчелина в землището на с. Калище. Даденото предписание към кмета за
почистване на отпадъците е изпълнено в съответния срок.При проверката на
язовир Пчелина е констатирано, че голямата част от обектите, разположени по
бреговете на язовира, се снабдяват с вода от собствени водоизточници –
шахтови кладенци, без издадени разрешителни по Закона за водите. Във
връзка с установено замърсяване с битови отпадъци в близост до брега и във
водата на язовира в землището на с. Калище, община Ковачевци, на
Напоителни системи ЕАД - гр. Перник е дадено предписание в едномесечен
срок да се почисти сметището. Предписанието е изпълнено. 3
Като цяло резултатите от извършените проверки показват, че на този етап не
са налице сериозни предпоставки за замърсяване на водите на язовир
Пчелина. При извършените проверки по поречията на реките Струма, Светля и
Ракиловска, вливащи се в яз. Пчелина, не са констатирани нерегламентирани
сметища и значими локални замърсявания с отпадъци в заливаемите тераси на
реките.
Язовир Пчелина е попада в категорията на водните обекти от втора категория 4води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство,
воден спорт и други.
Почви
Засоляването на почвите е под рамките на стандартното за страната, а по
отношение на арсен и цветни метали замърсяване няма.
В частност поминъкът на по-голяма част от населението в общината определя
източници на замърсяване от растителен и животински произход. Този тип
замърсители имат временен характер и не оказват дълготрайно влияние върху
екологичната обстановка в общината.
Ерозия на почвите се наблюдава вследствие и главно на постъпващите с
пестицидите в почвата тежки метали и изветрянето. По отношение на
замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски

3

Източник: МОСВ , Пресцентър 1.02.2011г. http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1177
Заповед № РД-272 /03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите „за категоризация на
повърхностните води във водните обекти или в части от тях”.
4
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тор е характерно, че замърсяването е с локален характер и засяга главно мери
и пасища.
Управление на отпадъци
Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават
използваемостта

на

земята,

създават

хигиенни

проблеми

и

дразнят

естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на
натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в
многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно
въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с
което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна
отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и
повторна употреба води до съхранение на природни ресурси.
Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на
подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно място
висока

обществена

отговорност.

С

решаването

на

проблема

за

екологосъобразното третиране на отпадъците на територията на община
Ковачевци ще се реши в голяма степен и въпроса за опазване на останалите
компоненти на околната среда - въздух, води, почви и земеделски земи. В
общината няма предприятия и производства, които да замърсяват околната
среда. Затова общинската администрация отдава приоритетно значение на
дейностите по събиране и третиране на битовите отпадъци.
На територията на община Ковачевци нормата на натрупване на отпадъци се
движи в рамките на предвидената в Националната програма за този тип
населени места. По данни на общинската администрация общото количество
битови отпадъци през 2011 г. е 709 тона.
За осъществяването на правилна политика в областта на отпадъците, във
връзка с внедряването на европейското законодателство и в съответствие на
новите нормативни изисквания, а именно чл. 26 и чл. 79 от Закона за опазване
на околната среда, Община Ковачевци разработи “Програма за опазване на
околната среда” за периода 2011-2015 г. Програмата съдържа детайлен анализ
и оценка на съществуващо състояние, на база на който и при спазване на
принципите за устойчиво развитие, са изведени основните приоритети в
политиката на местната власт и е разработен съответния План за действие.
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На територията на Община Ковачевци депонирането на битови отпадъци,
неопасни отпадъци и строителни отпадъци се извършва на депото за битови
отпадъци (сметище) разположено в мах. „Тодорина”, с. Ковачевци
37513. Теренът не

ЕКАТТЕ

е общинска собственост, отреден е за използване на

сметище с решение на ОбС № 26/1979г. Депото не е оградено, обхваща площ
от 12 дка. До сметището има асфалтов път. В близост до сметището се случва
инцидентно и незаконно да се разтоварят отпадъци. В района на депото не се
извършва мониторинг на подземните води и въздуха.
Депото за отпадъци се експлоатира от 1979 г., експлоатацията на това депо ще
продължи до въвеждане в експлоатация на „Регионално депо за битови
отпадъци за общините – Перник, Брезник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен”.
По приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” е в
процес на изпълнение проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъци в регион Перник” на стойност 21,2 млн. лв. Партньори
на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и
Радомир. Бъдещата регионална система ще обслужва всички общини от област
Перник. Депото ще се ползва от всички общини - членове в регионалното
сдружение 5.
Предвидено е регионалното депо за ТБО да се изгради в землището на
с.Люлин, община Перник, местност „Чокладиновец”. Теренът е собственост на
община Перник с обща площ 140дка. Към настоящия момент е изготвен
работен проект, съгласуван във всички части. Издадено е решение по ОВОС и
решение №382-Н0-И0-А0/2009 г. за издаване на комплексно разрешително,
съгласно ЗООС. Съгласно разработения проект е предвидено да се изградят 4
работни клетки за неопасни отпадъци. С изграждането на регионалното депо
ще бъде изградена и съпътстващата инфраструктура, сгради и съоръжения.
Защитени територии по ЗЗТ, места по НАТУРА 2000 и биоразнообразие

Натура 2000 представлява Европейска екологична мрежа от защитени зони,
изградена с цел опазване или възстановяване на природни местообитания и
Учредено е Регионално сдружение за управление на отпадъците на за всички общини на територията
на област Перник -Перник, Брезник, Трън, Радомир, Ковачевци и Земен, по реда на чл.19 б, ал. 2 от
отменения ЗУО.
5
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местообитания на видове с национално и европейско значение в естествения
им район на разпространение.Натура 2000 е изградена на базата на два
основни документа на ЕС, свързани с опазване на природата. Това са
Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) и Директива 79/409/ЕЕС( за
птиците). Тези директиви са транспонирани в Закона за биологичното
разнообразие, който урежда нейното изграждане на територията на нашата
страна и контролира опазването на видовете и местообитанията, включени в
нея. На базата на двете директиви се определят два вида зони: защитени зони
за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна.
В община Ковачевци в съответствие със Закона за защитените територии и
Закона за защита на природата са обявени със Заповед на Министъра на
околната среда и водите №РД-808/2008г./ДВ, бр.108/2008г./ Защитена зона за
опазване на дивите птици „Ноевци” с идентификационен код BG0002089 и
Защитена зона за опазване на природните местообитания, дива флора и фауна
„Земен” с идентификационен код BG0001012.

Биоразнообразие
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Флора

В

съответствие

с

геоботаническото

райониране

на

България,

Ковачевска община попада в Европейска широколистна горска област / А /,
Илирийска /Балканска/ провинция в Западнобългарски граничен планински
окръг.
Растителната покривка е с двупосочно

разпределение. В котловините и в

планинските подножия, естествената растителност е сведена до минимум,
поради усвояването им за производство на земеделски култури, а хълмистите
възвишения се използват за пасища.
Горите включват в състава си цер, горун, бук, габър и др. По поречията на
реките се срещат върби и тополи, а върху по – сухите и/или окарстени терени
единични дъбови единици. В следствие на неправилното стопанисване,
келявия габър на много места е изместил естествената коренна растителност.
От храстите се срещат глог, дрян, леска, шипка, трънка, а по карстовите терени
смрадлика и люляк. Горските насаждения са създадени предимно от бор с
наличието и на бял и на черен бор, и с по – малко разпространение на ела,
ясени, липи, тополи и дъб. Състоянието на бял боровите култури е добро. На
много места боровете са се натуразирали и обновяването им е по естествен
път. Естествените гори са основно с издънков произход. От храстите най-често
се среща леска. Билата на хълмовете са заети от тревни растителни
групировки.Тревните

формации

са

заели

пространства на

мястото

на

изсечените в миналото гори.
Районът е богат на различни видове гъби: печурки- полска печурка (Psaliota
campestris) и дребна печурка (Agaricus comptulus), сърнели (Lepiota procera),
масловки, обикновена челадинки (Marasmius oreades), булка гъба (Agaricus
aurantius), пачи крак (Cantharellus cibarius), рижика (Lactarius deliciosus)
(Lactarius deliciosus) и др.
Фауна

По

отношение

на

зоогеографското

райониране

на

България,

територията на община Ковачевци попада в Евросибирската област, Рило –
Родопския район. В този район преобладават евросибирските и европейските
фаунистични видове.
От

рибите

в

реките,минаващи

през

територията

на

общината

са

разпространени: речен кефал (Leucscus cephalus), черна мряна (Barbus
meridionalis petenyi), балканска пъстърва (Salmo trutta fario).
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Земноводните

и

влечугите

са

представени

обикновено

от:

дъждовник

(salamandra salamandra), голяма водна жаба (rana ridibunda), зелен гущер
(lacerta viridis), стенен гущер (lacerta muralis), живороден гущер (lacerta vivipara),
ливаден гущер (lacerta agilis), смокове – мишкар (elaphe longissima), обикновена
водна змия (natrix natrix), сива водна змия (natrix tessellata), крастава жаба (bufo
viridis), голяма крастава жаба (bufo bufo) и др.
Разнообразието на биотопите обуславя и голямото разнообразие на птичия
свят обитаващ територията на общината. От особено значение са грабливите
птици - срещат се дневни и нощни грабливи птици, преобладават и пойните
птици.
От бозайниците най – голямо разнообразие имат гризачите – мишки, заек (lepus
europaeus), катерица (sciurus vulgaris).От хищниците са разпространени: лисица
(vulpes vulpes),

белка (martes foina), вълк (canis lupus), пъстър пор (vormela

peregusna), видра (lutra lutra), язовец (meles meles), черен пор (putorius putorius)
и др.Срещат се някои копитни: сърна (capreolus capreolus), дива свиня (sus
scrofa). От насекомоядните: таралеж (erinaceus concolor), земеровка, къртица
(talpa europaea).
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5.Демографска характеристика - количествени и качествени аспекти
Настоящата тема е разработена в методическа последователност,
отговаряща на вида на разработката.
Информация за демографското развитие на община Ковачевци е
ползвана от: Национален статистически институт, Главна Дирекция “ГРАО”,
социологически проучвания и анкети, свързани с други проекти.
Различните елементи на демографското развитие са изследвани за
определени периоди според тяхната динамика и формиралите се тенденции.
Характерно за демографското развитие на страната е намаляването на
населението след 1990 г., което продължава и понастоящем. Към края на
2015г. населението на България е 7 153 784
души.
В
основата
на
демографските загуби са отрицателният естествен прираст и миграциите.
Неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси се
отразяват на възрастовата структура и задълбочават процеса на остаряване на
населението.
5.1 Динамика в движението на населението
Тя е изследвана по години на преброяване и текуща статистика за
последните три години , като визира един период от 80 години, достатъчен за
анализ на ситуацията. Основният демографски показател, използван за оценка
на степента на населеност на територията е „брой на населението“. Този
показател е с динамичен характер и се определя основно от параметрите на
естественото и механичното движение на населението в рамките на определен
период.
Области,
Налично население към
общини,
населени места 1934 1946 1956 1965
Община
Ковачевци
10410 9640 6906 4636

1975

1985

1992

2001

2011

2014

2015

3429

2668

2583

2155

1600

1560

1760

с..Егълница

1453

1395

1065

779

553

372

340

283

201

180

202

С.Калище

2468

2172

1710

1186

686

585

460

449

336

318

368

С.Ковачевци

2329

2212

1445

992

957

734

425

303

235

260

320

С.Косача

1026

917

603

281

263

221

246

165

121

109

121

С.Лобош

1122

1005

778

595

408

319

304

269

205

194

203

С.Ракиловци

877

861

603

341

212

163

153

109

66

60

55

С.Светля

781

761

526

404

316

246

222

179

125

110

110

х

х

х

х

х

х

397

377

360

278

329

С.Слатино

354

317

176

58

34

28

36

21

10

6

6

С.Чепино

х

х

х

х

х

х

х

х

41

45

46

С.Сирещник

Източник: НСИ

Постоянно население към

Текущо
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Продължава тенденцията във всички населени места от общината броят на
населението да намалява. Процесът на обезлюдяване, характерен за цялата
страна, засяга и община Ковачевци почти със същите темпове, които са
характерни за преобладаващата част от общините в страната. Известна
различна тенденция се забелязва за 2015 година, но трябва да се има предвид,
че това е текуща статистика.
Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на
населението на община Ковачевци за периода 1985-2015 г. по населени места
дават данните от следващата таблица.:
Ръст 2015/1985

Община Ковачевци

- 34,0

с..Егълница

- 45,7

С.Калище

- 37,1

С.Ковачевци

- 56,4

С.Косача

- 45,3

С.Лобош

- 36,4

С.Ракиловци

- 66,3

С.Светля

- 55,3

С.Сирещник
С.Слатино
С.Чепино

х
- 78,6
х

Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и
механично движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор
за
демографската жизненост на населените места. Компонентите на
естественото възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура
на населението. От равнището на раждаемостта се влияят и някои от
специфичните възрастови контингенти, които са определящи за оразмеряване
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на обекти на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и
др.
Естественият прираст на населението е резултативна величина от
раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е
един от индикаторите за демографската характеристика на населените места и
териториалните единици.
Броят на родените през наблюдаваните години (2012 г. - 2015 г.) се
движи от 5 до 11.

Показатели

Мерна
единица

2012

2013

2014

2015

Сключени бракове
Бракоразводи
Живородени
мъже
жени
Умрели
мъже
жени
Естествен прираст
мъже
жени

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

7
3
5
3
2
64
36
28
- 59
- 33
- 26

8
4
10
4
6
79
39
40
- 69
- 35
- 34

7
1
11
6
5
90
49
41
- 79
- 43
- 36

3
5
11
6
5
69
35
34
- 58
- 29
- 29

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и
механичният прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените
лица. След интензивната миграция на населението, свързана и с емиграция на
част от него, през последните няколко години тези процеси не са с висока
интензивност.
Данните за механичното движение на населението в община Ковачевци
показват, че общината привлича повече население, от това, което я напуска.
Показатели
Заселени – общо
Мъже
Жени
Изселени – общо
Мъже
Жени
Механичен прираст –
общо
Мъже
Жени

Мерна
единица

2012

2013

2014

2015

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

71
35
36
35
17
18
36

104
49
55
26
11
15
78

86
42
44
29
11
18
57

175
130
47
47
22
25
258

Брой
Брой

18
18

38
40

31
26

153
105

27

Показателите за естествено и механично движение на населението на
община Ковачевци и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при
демографската прогноза.
5.2

Структури на населението

Различните
структури
на
населението
(полова,
възрастова,
образователна и етническа) са представени чрез данни от резултатите от
преброяването през 2011 г.
Половата структура на населението на община Ковачевци е с
пропорции, различни от тези за страната. Преобладава броят на мъжете, които
са 51% от населението.
Полова структура на населението

Източник: НСИ

Показатели
Население общо
мъже
жени

2011
1600

2015
1760

813
787

917
843

По отношение на възрастова структура - данните от преброяването
през 2011 г., както и данните за 2015 г. сочат, че община Ковачевци е с
проблемна възрастова структура на населението. Стандартните възрастови
групи (под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст)
имат отношение към броя на активното население, в т.ч. към броя на заетите
лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината. Специфичните
възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване
на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от
детското здравеопазване и др.
Възрастова структура на населението
Показатели
Население - общо
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2011
1600
75
622
903

2015
1760
100
858
802

Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният
контингент и увеличаването на относителния дял на населението във високите
възрасти задълбочава процесите на демографско остаряване на населението,
което от своя страна свива възможностите за неговото възпроизводство. Това
изостря и проблемите за осигуряване на необходимите контингенти от деца в
предучилищна и в училищна възраст, което е проблем и за нормалното
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функциониране на детските заведения и на общообразователните училища, в
условията на делегирани бюджети.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2011
2015

Под
трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

Над
трудоспособна
възраст

Стандартните възрастови групи имат отношение както към фактическото
състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на
броя на заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите
разчети се залагат и в последващите устройствени решения в ОУПО, касаещи
функционална система „Труд”. Специфичните възрастови групи са
демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от
инфраструктура на образованието
Образователната структура на населението в общината е представена в
следващата таблица:
Население на седем и повече години по степен на завършено образование
Община
Населени места
КОВАЧЕВЦИ
С.ЕГЪЛНИЦА
С.КАЛИЩЕ
С.КОВАЧЕВЦИ
С.КОСАЧА
С.ЛОБОШ
С.РАКИЛОВЦИ
С.СВЕТЛЯ
С.СИРИЩНИК
С.СЛАТИНО
С.ЧЕПИНО

Общо

1560
198
333
224
119
197
65
122
251
10
41

Никога
Дете
Степен на завършено образование
не
посещависше средно основно начално незавърш.
вали
начално
73
12
14
9
12
14
4
..
..

676
95
140
104
51
94
20
43
116
..
11

663
73
160
96
44
69
38
64
91
7
21

122
14
15
8
12
14
7
11
34
..
6

19
..
..
..
3
3
..

7
..
..
..
3
..
-

Етническата структура на населението в общината, на база 98.8% от
доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е
българската. Като българи се самоопределят 99,6% от населението на
общината.
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-

Показателят средна гъстота на обитаване

през 2015 г. е 12,7 д./км2.

Обективно, община Ковачевци се очертава като една от общините с най-ниска
гъстота на населението (за България тя е 65,3 д./км2), което се отразява
негативно и върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите
поземлени ресурси, за нормалното функциониране на обектите за първично
обслужване на населението и др.
Според броя на населението на съставните населени места,последните
могат да се класифицират по следния начин:
Групи населени места
До 100 д.
От 101 до 200 д.
От 201 до 500 д.
ОБЩО

брой
3
2
5
10

2015 г.
[%]
30,0
20,0
50,0
100,0

5.3 Икономическа характеристика на населението
Икономически активното население по същество определя параметрите
на работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във
възрастовата група от 15 до 64 годишна възраст. По данни на НСИ (текуща
статистика) броят на лицата в тази възрастова група към 31.12.2015 година е
347 души или 17.7% от общото население на общината. Прегледът на данните
за общината дава една картина, която е повлияна от общия брой население и
възрастовата му структура.
Икономически активното население включва заетите и безработните
лица, както учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените
в отпуск по майчинство). В категорията на икономически активното население
от значение е броят на заетите лица. Структурата на икономически активното
население се определя от броя (съответно относителния дял) на заетите и
безработните лица.
Секторната заетост показва една картина, която в последните години е
характерна за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор
(услуги).
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ПЪРВИЧЕН СЕКТОР
ВТОРИЧЕН СЕКТОР
ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

В структурата на икономически активното население, като отделна
категория са отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и
структурата на безработните е динамична във времето. За 2014 г. общината е в
списъка на общините с най-висока безработица/ 25% над средната за страната/
32,3% . Като ориентир са посочени и официални данни от 2015 г.
Регистрирани безработни лица - 2015 г.

Община

Иконом.
активни
лица
/брой /

Регистр.
безработни
/ср.месечно/

Постъпили на
работа
/за годината/

Равнище на
безработица
/ % /

Ковачевци

347

116

73

33,4

Това високо равнище на безработица е сериозен социален проблем за
общината, за който трябва да се търси решение на място, защото той поражда
миграция.
Анализът на демографските характеристики на община Ковачевци
показва, че за периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните
проблеми ще бъдат свързани с намаляването и застаряването на населението
и обезлюдяването на голяма част от селата, което ще окаже влияние върху
цялостното развитие на общината.
5.4 Прогноза
В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ТСУ (Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, обн. ДВ бр.
57/2001 г., посл. изм. ДВ бр. 22/2014 г.), се предлага тривариантна времева (за
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периода 2020-2035 г.). Плановото задание за изготвяне на ОУПО не е
препоръчало подход, времеви хоризонт и пространствена (по населени места)
прогноза за общия брой на населението.
Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е
съставил и прогноза за общите и за специфични възрастови и други
структури, имащи отношение към развитието на отделни функционални
системи на Общия устройствен план на общината.
При разработването на отделните варианти на демографската прогноза
се отчитат както досегашните тенденции в демографското ретроспективно
развитие, така и очакваното въздействие на различни по своя характер
фактори. В този смисъл са и различията в числовите величини на отделните
варианти на демографската прогноза за община Ковачевци. Разработените
варианти на демографската прогноза са:
 песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси;
 тенденциален/реалистичен/, при който е заложено запазване на
тенденциите от досегашното демографско, социално-икономическо и
инфраструктурно развитие на община Ковачевци;
При прогнозите за демографското развитие на община Ковачевци се
използват класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им
се залагат повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните
коефициенти на раждаемост, смъртност, плодовитост, емиграция и имиграция
и пр. Тези чисто демографски методи на прогнозиране се съпоставят с
очакваните въздействия и фактори с подчертан социално-икономически
характер.
Важна особеност на демографската прогноза за община Ковачевци (и по
двата варианта) е, че се залагат не много различаващи се
прогнозни
предвиждания за числовите величини на
коефициента на фертилност
(определя се от контингента жени в детеродна възраст), брачността, броя на
живородени момичета и др. Причината за това е, че в прогнозния период (до
2020 - 2035 г.) няма обективни основания да се счита, че в контингента жени
във фертилна възраст ще настъпят съществени промени.
Друга важна особеност на демографската прогноза за община Ковачевци
за срока на действие на ОУПО е, че и по двата варианта, като важни
ориентири, се отчитат тенденциите, заложени в демографската прогноза на
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страната и на областта, разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и
показват, че броят на населението дори и при оптимистичните варианти ще
намалява.
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на
община Ковачевци и особено по тенденциалния вариант, се базира на
предвижданията за очакваното бъдещо развитие на естествения и на
механичния прираст на населението. Те са с хипотезен характер и отчитат
сегашната динамика на отрицателен, макар и не така значим, естествен и
механичен прираст и очакваните тенденции в раждаемостта, смъртността, а
така също и предвижданията за фертилността на жените, заселванията и
изселванията. Тези демографски процеси се отчитат и при песимистичния
вариант на прогнозата.
Параметри на демографската прогноза за броя на населението по
възприетите варианти
По отделните варианти на демографската прогнозата, като основни
изходни параметри на хипотезата за демографското развитие средно за
общината се възприемат следните стойности на:
 Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството
o Песимистичен вариант – 1,2 - 1,4;
o Тенденциален вариант - 1,5 - 1,6;
 Обща раждаемост
o Песимистичен вариант –5,0 – 5,5‰
o Тенденциален вариант – 5,7 - 6,0‰ ;
 Задържане на общата смъртност на населението – и по двата
варианта в диапазона - 13,2 – 13,3‰
 Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на
живота – и по двата варианта около 73 -75 години.
По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че
благодарение на съхранения си природен потенциал, благоприятната
екологична обстановка в общината, на развитието на социално-икономическия
и инфраструктурен комплекс, общината ще бъде привлекателно място за
живеене. Това ще води до ограничаване на изселванията и до нарастване на
заселванията. В този смисъл, в демографската прогноза не се отдава голямо
значение на влиянието на механичния прираст.
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Прогноза за броя на населението на община Ковачевци за периода 2015-2030 г.
(по варианти)
Прогнозен хоризонт по години

2015 г. – състояние
2020 г. – прогноза
2025 г. – прогноза
2030 г. – прогноза

Варианти на прогнозата
(брой)
I вариант
II вариант
(при хипотеза за
(при хипотеза за
конвергентност)
относително забавяне)
Тенденциален/реалистичен/
Песимистичен
1760
1760
1680
1650
1550
1480
1450
1400

Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в
класическия разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“,
„в трудоспособна“ и „над трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка,
при прогнозиране на възрастовата структура на населението се прилага метода
на т.нар. „повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за основните възрастови
групи е от значение за прогнозиране на активното население, в т.ч. и на
работната сила.
Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се
различават, за целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата
структура на населението само по реалистичния вариант. Тя е съставена въз
основа на сегашните групи за България (по Евростат).
Основни възрастова групи
под трудоспособна
трудоспособна
над трудоспособна

2011
75
622
903

Години
2015
100
858
802

2035
70
650
730

Така прогнозирано населението на общината може да служи за
изграждане на перспективи за развитие на функционалните и интегриращи
системи в общината.
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6. Обитаване и жилищен фонд
Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие
на общината се пада на системата “Обитаване”, която под влияние на
демографските нужди от една страна и на физическото износване на
съществуващия сграден фонд - от друга, изисква проучване не само в
качествено, но и в количествено отношение.
Състоянието на жилищния фонд на община Ковачевци е анализирано на
база на статистически данни към 31.12.2015 г.
На територията на общината има изградени 8390 жилищни сгради с 9136
жилища, чийто характеристики са показани в таблица №22.
Таблица №22: Полезна площ на жилищата към 31.12.2015 г. в кв.м.
ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ

ОБЩО

Ковачевци 179111
с. Егълница
26422
с. Калище
31472
с. Ковачевци
32106
с. Косача
14153
с. Лобош
16440
с. Ракиловци
9138
с. Светля
12820
с. Сирищник 30184
с. Слатино
1653
с. Чепино
4723

жилищна

Спома-гателна

124321
18530
21714
21660
10936
12079
5584
8735
20670
959
3454

26060
3397
5084
5182
1936
1724
1597
2130
4071
387
552

площ на
кухни

28730
4495
4674
5264
1281
2637
1957
1955
5443
307
717

Полезна
площ на
човек

101,7
130,8
85,5
100,3
116,9
80,9
166,1
116,5
91,7
275,5
102,6

Спомагател Средна полезна
-на площ на площ на едно
човек
жилище

14,80682
16,81683
13,81522
16,19375
16
8,492611
29,03636
19,36364
12,37386
64,5
12

53,05421
51,20543
54,92496
61,38815
41,26239
67,93388
41,91743
55,73913
50,81481
43,5
47,70707

Преобладаващите жилища в община Ковачевци са тухлени жилища с бетонна
плоча – 1 840. тухлени с гредоред - 621 жилища; следват жилища, строени с
други материали – 802 жилища .
Брой жилища към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на сградата
ПО КОНСТРУКЦИЯ
ПАНЕЛИ

СТОМАНОБЕТОН

ТУХЛЕНИ
С
БЕТОННА
ПЛОЧА

ТУХЛЕНИ
С
ГРЕДОРЕД

ДРУГИ

3376
516
573

49
15
3

20
1
0

1884
271
336

621
122
179

802
107
55

с. Ковачевци

523

26

15

417

25

40

с. Косача
с. Лобош

343
242

0
0

1
1

179
163

49
66

114
12

ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Ковачевци
с. Егълница
с. Калище

ЖИЛИЩА
ОБЩО

35

с. Ракиловци

218

2

1

79

20

116

с. Светля

230

0

0

113

63

54

с. Сирищник

594

2

0

248

81

263

38
99

1
0

1
0

17
61

4
12

15
26

с. Слатино
с. Чепино

По период на построяване жилищните сгради са показани в следващата
таблица:
ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ

ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

Ковачевци
с. Егълница
с. Калище
с. Ковачевци
с. Косача
с. Лобош
с. Ракиловци
с. Светля
с. Сирищник
с. Слатино
с. Чепино

ЖИЛИЩА
ОБЩО

до
1918
г.

1919 1945
г.

1946 1960
г.

1961 1970
г.

1971 1980
г.

1981
1990
г.

1991
2000
г.

2001 2010
г.

от
началото
на 2011
г.

3376
516
573
523
343
242
218
230
594
38
99

226
6
4
12
32
3
44
20
100
2
3

556
60
48
21
67
27
62
77
152
12
30

382
68
115
23
21
38
16
18
59
6
18

274
53
101
36
11
25
14
12
20
0
2

627
98
159
118
80
61
22
23
44
8
14

866
145
134
149
111
74
44
61
110
9
29

343
81
6
92
19
13
13
16
99
1
3

73
5
6
43
2
1
3
3
10
0
0

29
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0

По показател брой на стаите, от данните в таблицата. е видно, че
основно жилищата са двустайни (1201 жилища или 38,57% от всички жилища
на територията на общината) и тристайни (907 жилища или 26,87% от всиччки
жилища на територията на общината). Най-малко са петстайните жилища – 212
или едва 6,28%.
ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

ЖИЛИЩА
ОБЩО

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ
Едностайни

двустайни

тристайни

четиристайни

петстайни

шест и
повече

Ковачевци
с. Егълница

3376
516

307
26

1201
129

907
173

531
98

212
49

218
41

с. Калище
с. Ковачевци
с. Косача
с. Лобош

573
523
343
242

78
38
5
13

335
126
111
74

86
132
137
78

56
107
55
53

13
37
22
14

5
83
13
10

с. Ракиловци

218

63

95

31

12

7

10

36

с. Светля
с. Сирищник

230
594

3
68

59
211

72
159

44
88

20
46

32
22

38
99

6
7

15
46

10
29

5
13

1
3

1
1

с. Слатино
с. Чепино

Средният брой лица на едно жилище за община Ковачевци е 0,52, което говори
за презадоволеност и много свободен жилищен фонд.
Според етажността
разпределението е:

на

ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

сградата,

ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ
ОБЩО

Ковачевци
с. Егълница

в

която

се

намират

жилищата,

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ
едноетажни

двуетажни

триетажни

3293
514

1776
329

1381
175

136
10

с. Калище

571

348

219

4

с. Ковачевци
с. Косача

494
327

178
192

240
118

76
17

с. Лобош

231

95

135

1

с. Ракиловци
с. Светля
с. Сирищник

202
229
588

100
138
320

97
90
254

5
1
14

с. Слатино
с. Чепино

38
99

24
52

14
39

0
8

По форма на собственост, разпределението на жилищният фонд в община
Ковачевци е следното:
Полезна площ на жилищата към 31.12.2015 г. по форма на собственост в
кв.м.
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ
ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

Ковачевци

ПОЛЕЗНА
ПЛОЩ ОБЩО кв.
м

НА
ДЪРЖАВНИ
И
ОБЩИНСКИ

НА ЧАСТНИ НА
ЮРИДИЧЕСКО
ЛИЦЕ

НА ЧАСТНИ НА
ФИЗИЧЕСКО
ЛИЦЕ

179111

1412

699

177000

с. Егълница

26422

0

0

26422

с. Калище

31472

75

99

31298

с. Ковачевци
с. Косача

32106
14153

1191
0

246
0

30669
14153

с. Лобош

16440

0

0

16440

37

с. Ракиловци
с. Светля
с. Сирищник
с. Слатино
с. Чепино

9138
12820
30184
1653
4723

0
0
146
0
0

0
0
290
0
64

9138
12820
29748
1653
4659

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа
благоустроеност на жилищата.

БЛАГОУСТРОЕНОСТ
ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

ел. ток,
ел. ток,
ЖИЛИЩА водопровод, водопро- ел. ток,
ОБЩО канализация, вод,
водопро
централно,
канализа-вод
местно
ция
отопление

ел.
ток

водопровод
водопро
без
,
-вод
благоустр.
канализация

Ковачевци

3376

216

2131

815

186

0

0

28

с. Егълница

516
573
523
343
242
218
230
594
38
99

14
27
45
10
15
2
35
64
0
4

353
364
422
96
200
35
136
455
14
56

129
103
36
226
23
145
54
55
10
34

19
79
17
8
3
35
3
3
14
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
3
3
1
1
2
17
0
0

с. Калище

с. Ковачевци

с. Косача
с. Лобош
с.Ракиловци

с. Светля
с. Сирищник
с. Слатино

с. Чепино

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат
1918 жилища. Едно жилище се обитава от 0,52 души. Стандарта на обитаване
е 101 м2 полезна площ на обитател и средна полезна площ на едно жилище 53
м2 .
Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните
изводи:
• налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища
на едно домакинство или семейство;
•

стандартът на обитаване е висок;

•

осигуреността с жилища е висока;
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Жилищни потребности
Традиционен/статистически подход/ Жилищните дефицити (излишъци)
се определят като разликата между приети стандарти за жилищно потребление
и действителното потребление. Жилищните дефицити се измерват с брой
жилища, стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като основа за
изчисляване на жилищните дефицити е приет само броят на обикновените,
обитавани и годни за обитаване жилища.

Жилищно потребление
Жилища на 1000 обитатели
Обитатели на 1 жилище

Статистическо
1918
0,52

Стандарт
420
2,4

Дефицит
+1498
+1,88

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по
стопански начин в отделни урегулирани имоти в населените места в общината.
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7. Социална инфраструктура и услуги
По своето предметно предназначение подсистемите на социалното
обслужване биват:
 Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на
обслужването;
 Пазарни подсистеми;
 Система на туристическата инфраструктура.
В тези главни групи има много подгрупи.
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване,
култура и изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно
управление и неправителствени организации (НПО).
От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на
коли и битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.
В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите
за пътуване и туризъм.
От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент
социалната инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране.
7.1 Образование
На територията на община Ковачевци, елементите на системата напълно
отговарят на демографската й характеристика. Тя разполага с:
 едно основно училище с 22 ученика;
Основните показатели могат да се обобщят по следния начин:
Таблица №17: Брой класни стаи по видове училища
Вид на училището
Основни училища

Брой класни стаи
6

Източник: Общинска администрация Ковачевци

Таблица №18: Брой класни стаи на 100 паралелки
Вид на училището
Основни училища

Бр. класни стаи на 100 паралелки
150

Източник: Общинска администрация Ковачевци

Таблица №19: Среден брой ученици в една паралелка
Вид на училището
Основни училища

Среден брой ученици в една паралелка
5,5

Източник: Общинска администрация Ковачевци
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Поради демографската ситуация в общината и проблемите, които тя поражда и
тази учебна година, училището е в списъка на защитените училища.
Към подсистемата на образованието са и детските заведения.
В
общината то е едно. Основните данни за него са показани в следващата
таблица.
Таблица №20: Детски заведения на територията на община Ковачевци

Детско заведение
ДГ ”Радост”

Адрес

с. Лобош

Брой стаи

Брой групи

Брой деца

6 занимални

1

13

Източник: Общинска администрация Ковачевци

Физическо
състояние на
сградния фонд
Добро

7.2 Здравеопазване
Състоянието на подсистемата в общината има следните параметри:
Доболничната помощ в община Ковачевци през 2016 г. е представена от:
 Индивидуални
лекарски
практики/
специализирани
и
общопрактикуващи/ – 1 брой;
 Стоматологичната помощ се извършва от 1 стоматолог.
 На територията на общината съществуват две здравни служби в
селата Калище и Ковачевци.
От голямо значение за здравното обслужване на населението на
общината, е Центърът за спешна медицинска помощ Радомир.
Болничната медицинска помощ се извършва в многопрофилното
болнично заведение в Перник.
7.3 Социални грижи
Тук може да се отнесе Дом за стари хора с деменция в с.Сирещник. В
него се помещават два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с
деменция. В тях са настанени 25 човека.
Към общинска администрация Ковачевци има изградено звено за
социални услуги – Домашен социален патронаж. В него са заети 13 човека,
които обслужват 99 човека през зимния период, а през летния сезон броят се
увеличава до 130, тъй като разликата са възрастни които са прекарали зимата
в градовете при близките си.
Към тази система могат да бъдат отнесени и клубовете на пенсионера.

Клубове на пенсионера има в 14 населени места от общината. Целта на
тези клубове е да съдействат за поддържане на социалните контакти,
както и да поддържат активно дълголетие на пенсионери и инвалиди.
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Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със
социален, здравен, културен и др. характер. Достъпни са за всички лица в
пенсионна възраст без ограничения на възрастта.
7.4 Култура и културно – историческо наследство
Основните културни институции в общината са читалищата, които са
съхранили своята роля на културни и образователни центрове, развиващи
библиотечната дейност и различни форми на любителското творчество
(художествената самодейност). В селата това са единствените центрове на
културни прояви и културен живот. Основните характеристики на тези
институции са :
Читалище “Георги Димитров” 1928 - с.Ковачевци

•

Читалището е създадено на 03.10.1928 година под името “Светлина”.
През 1949 г. е преименувано на “Георги Димитров”.Читалищната библиотека
разполага с библиотечен фонд от 6 000 тома литература.
•
Читалище “Лазо Стоянов” 1927 - с.Косача. Читалището е основано
през 1927 год. от Георги Лазов – син на Лазо Стоянов – един от инициаторите
за построяване на църквата в с.Косача. В момента читалищната библиотека
разполага с над 1500 тома литература.
•
Читалище “Просвета” - с.Егълница 1930 . Читалището е създадено
през 1930 година с името “Георги Христов Попов”, а по късно е преименувано
на “Просвета”. Библиотечния фонд към читалището наброява 1400 тома.
•
Читалище „Алеко Константинов“ 1899 - с.Сирищник. Читалище се
намира в сградата на кметското наместничество. Библиотечния му фонд е над
3700 тома. Към читалището има музейна сбирка, пресъздаваща живота на
хората в миналото.
•
Читалище “Светлина” 1932 - с.Светля. Читалището е създадено
през 1932 г. Библиотеката към читалището разполага с над 2000 книги. В
читалището се съхраняват и кукерските маски.
•
Читалище “Ведрина” - с.Лобош. Читалището е създадено през
1929 година. Според някои източници то е едно от първите читалища на
територията на Радомирската околия и има данни, че първоначално е носело
името “Зора”. Към момента читалището разполага с над 2000 тома
литература.
•

.Читалище „Методи Андонов“ 1927 с.Калище

•

Читалище „Гео Милев“ 1936 с. Чепино
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•

Читалище „Селска пробуда“ 1927 с. Ракиловци

На територията на общината функционират три музейни сбирки в селата
Ковачевци, Лобош и Светля. Те пресъздават бита и традициите на хората от
този край. Музеят в с.Лобош се помещава в бившето килийно училище – найстарото училище в Радомирско. В с.Ковачевци има и „Дом на културата“.
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА:
Като част от земите на Горна Струма, районът на днешната община Ковачевци
има многовековна и богата история. Според историците първите известни
обитатели на тези места са представители на три племена: леи, агриани
(граои) и дантелети. За първите две се смята, че по-скоро принадлежат към
групата на пеоните – илирийски племена, предшестващи траките. През IV в.
пр. Хр. Пеония вечe е доминирана от тракийското племе дентелети и се влива
в тракийската културна среда. Малки останки от пеони, успели да се съхранят
след тракизацията, по-късно биват окончателно погълнати от елинизма. След
като в средата на II в. пр. Хр. римляните потушават въстанието на македони,
пеони и илири и завладяват по-голяма част от Балканския полуостров, Пеония
става част от римска провинция Македония. Според античните автори от
началото на II до края на I пр.Хр. дентелетите са в съюзни отношения с
римляните и техните управители на провинция Македония. На тяхно име през
І-II век римляните наричат земите около горното течение на Струма - стратегия
Дантелетика (Danteletike), намираща се в най-западната част от провинция
Тракия. По-късно Дантелетика е трансформирана в градска територия,
носеща името на средището й – Пауталия (дн. Кюстендил). Но след III в. тя и
подобните й в съседство са откъснати от Тракия и са обособени в отделна
провинция, наречена Средиземна Дакия с главен град Сердика (дн. София).
През IV в. Балканският полуостров влиза в пределите на Източната
Римска империя (Византия). Тогава и особено през VI в. (при император
Юстиниан I) се извършва мащабно крепостно строителство, като мярка срещу
нахлуващите от север племена (хуни, славяни, авари и др.). През този период
– късната античност (IV-VI в.) е изградена и крепостта „Царско селище“ в
местността „Вучански камик“, при Лукарска махала, Лобош. Към крепостта
съществува и селище, което навярно води началото си още от тракийско
време. Крепостта при „Вучански камик“ принадлежи към укрепителната
система от охраната по поречието на Струма и запазва своето значение през
цялото средновековие. Тя е охранявала един от пътищата, които са
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свързвали София с Беломорието и Македония. Дори до не отдавна (преди
изграждането на язовира), на река Струма са личали пилоните на стар мост,
построен на пътя София – Радомир –Пирот.
Земите на днешната община Ковачевци влизат в границите на
Българската държава след превземането на Сердика от кан Крум през 809
година. Впоследствие, през средните векове, те са неизменна част от
България, с изключение на малки промеждутъци от време ( близо 200 години)през византийското иго – XI-XII век.)
От писмените извори е известно, че след сражението от 1330 г. в близкото
село Извор е подписано примирие - „..вь мѣсто рекомо Извори..”, според
което земите западно от него (западната част на Мраката), попадат в
пределите на сръбската държава. От дарствената Мрачка грамота (хрисовул)
на цар Иван Александър от 1347 г. за Пещерския манастир „Св. Никола” се
разбира, че малко по-късно същите земи попадат отново в границите на
България. Но не след дълго те отново са под сръбска власт – чрез
севастократор (деспот) Деян (един от ктиторите на Земенския манастир),
който е подчинен на сръбските царе Стефан Душан и сина му Стефан Урош V
(1355-1371). След това, ако се съди от цар Иван Шишмановите грамоти –
Рилската (1378 г.) и Витошката (1382 г.), горнострумските земи и по-точно
тукашните селища, са върнати на Търновското царство, вероятно до неговия
край в 1393 г. Но не се изключва и възможността, преди окончателното
покоряване на България от османлиите, те да са влизали в пределите
(северната част) на Велбъждското деспотство на Константин Драгаш. След
като в 1373 г. деспотството става васално на Османската империя, то
окончателно престава да съществува вероятно през 1427-1428 г., като
последен негов владетел е Юсуф (вероятно доведен син на Константин, или
пък приел исляма негов роден син с християнско име Стефан, също деспот).
Може да се приеме, че падането на тукашните селища под турска власт е
станало приблизително през този период..
В подкрепа на последното становище накланят и местните легенди, според
които Юсуф и Игид (войвода на Краище) управлявали Горнострумските земи
до 20-те години на XV в., като им било възложено да пазят пътища, водещи от
Цариград до Белград. Един от тях е бил второстепенният военен път София Радомир - Пирот, който бил използван чак до XX в. Трасето му минавало и
през тукашните места - спускайки се край местността "Плеш", друмът е
пресичал река Струма срещу "Камико" (днес на това място гордо се извисява
средновековният параклис "Св. Йоан Кръстител"), където се е намирал
споменатия по-горе мост, след това е прекосявал полето и при "Неволяно" се
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е изкачвал на Рудината, като е минавал през местността "Бабин кръст", а
после през м. "Самарджийска падина", Пещерската Рудина и през други
краишки възвишения се е отправял към Пирот. На този път, на известно
разстояние са били разположени стражеви постове (караулници), в които
живеела стражата, която го охранявала. Една такава караулница е имало в м.
"Бабин кръст", а друга - вероятно в крепостта при "Вучански камък". ".
Разделението
на
историко-географската
единица
Мрака
от
предосманската епоха, несъмнено повлиява на по-късното административно
деление в Османската империя, при което Кюстендилски санджак (окръг) е
съставен от две отделни административни звена (нахии) със средища
селищата Радомир и Сирищник. Съгласно тази административна уредба
Лобош влиза в нахия Сирищник, където остава до към края XVIII - на началото
на XIX в.
На територията на община Ковачевци са разположени над 60 обектапаметници на културата и исторически забележителности. Това е
предпоставка за развитие на туризма чрез акцентиране към историческото и
културно наследство при прилагането на целенасочена и адекватна политика
от местната власт и жителите на Общината.

I.

НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

I.1.

АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Разположението и физико-географските характеристики на територията
са обусловили нейното заселване от най-ранни исторически времена и
обитаването й през различните епохи. В различните селища от общината са
установени следи от антични и средновековни селищни структури.
Цитираните по-долу данни са предоставени с писмо от Районния
исторически музей в Перник, както и от Националния институт за паметници на
културата и представляват извадка от Автоматизираната информационна
система „Археологическа карта на България” (АИС „АКБ”) и справочника за
недвижимото културно- историческо наследство в област Перник, съдържаща
списък на обектите със статут на паметниците на културата, на територията на
община Ковачевци.
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С.ЕГЪЛНИЦА
От археологически материали, разкрити в района на с. Егълница, може
да се съди, че тук е имало живот от ранно време. Регистрирани са
праисторическо селище в местността Егеница, антично селища и некропол
в местността Селище и кварталите около училището и гробището.
Археологически обекти:
1. Антично селище- м.Селището, категория – местно значение.
2. Праисторическо селище- м.Егеница, нац.значение на основание
чл.146, ал.3 от ЗКН
С.КАЛИЩЕ
Намерените археологически материали свидетелстват за живот в района
на село Калище от стари времена.
Регистрирани са антично селище в м.Вучи дол, късноантична крепост
в м.Градище, каменно гробно съоръжение в м. Джалева махала. Тук са
намерени строителна и битова керамика и бронзови монети.
Интерес в с. Калище представлява средновековната гробищна църква
“Св.Атанас”, изградена през средновековието. Църквата е типичен
представител на църковното строителство в Горнострумските земи, тя е
еднокорабна, едноапсидна, с полукръгли конхи, някога е имала
полуцилиндрично сводово покритие (отдавна рухнало). Сградата е полувкопана
в земята. Градежът е от ломен камък и бигорови блокове, споени с хоросан.
Западната фасада е ограничена от анти. Стените и са били изцяло изписани,
по- късно са измазани. От стенописта са останали незначителни фрагменти :
силно избледняло изображение на Богородица – ширпая небес, в конхата на
апсидата. Църквата Св.Атанасий е достигнала до нас доста изменена. През
турско робство е полуиразрушена и преизградена едва през 1935 година.
Тогава на запад е била пристроена открита трапезария за култови нужди , която
в момента е разрушена.
В землището на с. Калище попада с. Пчелинци, което не съществува
поради строителството на язовир „ Пчелина“.
В гробището на вече несъществуващото село Пчелинци се намира
средновековната църква „Възнесение Господне“ ( Св.Спас). Сега църквата
е с рухнал покрив и рушащи се стени, а достъпът до нея е труден. Сградата е
еднокорабна, едноапсидна, псевдотриконхиална. Цялата северна стена е
вкопана в ската, като е продължавала на запад и е оформяла
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пространство,използвано за притвор. Зидарията на сградата е от ломен камък
на хоросанова спойка, с използване на дървени сантрачи. Патронната ниша е
изградена от няколкостъпална бигорна рамка. Западната фасада е ограничена
от анти, на които стъпва арката на свода. Във вътрешността на църквата, в
апсидата е изградена олтарната трапеза. В апсидата и южната конха има по
едно тясно прозорче, а в северната конха има вградено гърне за резонанс.
Цялата вътрешност на църквата е била изписана, но към днешна дата всичко е
заличено. Според специалисти изписването на храма е дело на зографи,
изрисували и църквата“Св.Йоан Летни“, от другата страна на чзовира. Въз
основа на архитектурните и художествените особености на паметника,
датировката му е определена на XV-XVI век.
От другата страна на язовир Пчелина в местността Камико са открити
останки от средновековна селище и крепост, там са намерени огромни
грънчарски съдове и бакърена мрежа на броня за главата на военен кон. Найвероятно съществуващата до днес църква „Св.Йоан Летни“ е била селски храм
към селището.
В архитектурно отношение църквата представлява малка, еднокорабна,
псевдотриконхална сграда. За градежа е използван ломен камък и бигорови
блокчета. Цялата вътрешност на храма е била изписана със стенописи, нес
частично запазени, разрушение от атмосферните условия и вандалски намеси.
От живописните изображение най-запазено е
това в апсидата – на
Св.Богородица Ширшая небес, но грубо преизиписано в най-ново време.
В проскомидийната ниша е избражение на Св.Стефан. От двете страни
на апсидата, канонично е разположена сцената „Благовещение“. В южния
певник са изписани Св. Теодор Тирон и Св.Теодор Стратилат, а над тях е
разположен евангелски текст. В дясно от входа са различими изображенията на
Св.Св цар Константин и царица Елена. От северната стена стенописите са
запазени само в певника, където е поместен образа на Исус Христос.
Спрямо стила живописна техника и застъпения канон, стенописите могат
да се отнесат към XV-XVI в. Те са едно от редките произведения на
средновековната живопис, дело на местни, югозападни зографски школи.
В местностите Дубо, Св.Спас, Вучи дол са регистрирани оброчища.
Археологически обекти:
•
•
•

Оброчище на Св.Георги- м.Дубо
Оброчище – м.Св.Спас
Антична гробница и некропол, Джелева
архелогически, категория-местно значение.

махала,

вид-
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•
•
•
•
•
•
•
•

Средновековна църква „Св. Атанас”, вид- археологически,
категория- местно значение.
Средновековно селище – м.Камико
Средновековна църква Св.Йоан Летни – м.Камико- видархелогически, категория-местно значение.
Средновековна църква Възнесение Господне ( Св.Спас)м.Гробишето - вид- архелогически, категория-местно значение.
Оброчен кръст – м. Вучи дол
Антично селище – м.Вучи дол
Крепост късна античност – м. Градище
Могила –м. Радина могила

С.КОВАЧЕВЦИ
В землището на с. Ковачевци и на територията на населеното място са
открити археологически находки, които разкриват, че в този район е имало
живот още в началото на нашата ера - останки от праисторически и антични
селища и могили, които свидетелстват за заселване от най-ранни времена и
обитаването му през различните епохи.
По поречието на река Струма е регистрирана антична вила – рустика. На
площ от около 20 дка при обработка на земята са разкрити дебели стени от
ломен камък с хоросанова спойка. В района на селото, в местността Чуката,
има останки от античен некропол. В надгробната могила са установени
единични погребения и три гробници. Близостта на двата обекта – античният
некропол и вилата в махала Падина, както и техните общи белези, разкриват
връзките им и говорят, че са използвани едновременно.
Археологически обекти:
•
•
•
•
•

Античен некропол м. „Чуклето”, вид- археологически, категорияместно
Антично селище м. „Падината” 2 км. източно, вид- археологически,
категория-местно значение.
Праисторическо селище – м.Герена
Праисторическо селище –на двата бряга на р.Светля
Могили
С.КОСАЧА

Данни от проучванията сочат, че районът, обхващащ землището на
днешното село Косача е бил населен от дълбока древност.
На 500 м северозападно от Косача през късната античност е изградена
крепост.Укреплението е разположено на естествено защитено възвишение в
южните склонове на планината Черна гора на площ от около 3 дка В миналото
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над терена е имало запазени части от крепостната стена, а днес само отделни
фрагменти
от
строителна
и
битова
антична
и
късноантична
керамика.Наличието на други отбранителни съоръжения в близост до
Косачката твърдина – Вучански камък край Лобош, Градището край Сирищник,
крепостта на вр.Тумба край Слатино и др. подсказват ,че съоръжението е било
част от фортификационна система.
Самото село Косача е старо средновековно село, данни за което
съществуват още от 1570/73 година в обширния тимарски регистър и списъците
на овцевъдите от нахия Сирищник.
На около 4 км., северозападно от с. Косача,в местността Манастирчето
се намира средновековният манастир „Св.Дух“. От манастира е останала само
манастирската църква, която е в руини. Архитектурният план и строителната
техника на старината, предполагат,че е строена през времето на Второто
българско царство ( XII-XIV), в по- късен период е прибавен притвор.
Археологически обекти:
•
•

Антична крепост в м.Градище, нац.значение на основание чл.146, ал.3 от
ЗКН
Средновековен манастир „Св.Дух“ в м.Манастирчето
С.ЛОБОШ

В м. Вучански камък в с.Лобош е регистрирана късноантична и
средновековна крепост. Наличните археологически материали разкриват
съществуването на крепостта и през средновековието. Това дава основание да
смятаме, че тази крепост е останала добре запазена при включването на тези
земи в българската държава и е останала да действа като крепост чак до ХІ-ХІІ
в. Тя принадлежи към укрепителната система от охраната на поречието на
Струма и е запазила своето значение през цялото средновековие.
Едно от малкото свидетелства за тракийска култура представляват
останките от тракийско светилище при руините на манастирчето „Св. Петка“ в
местността Манастиро. И до днес в селото се носят предания, че водата, която
извира до него, известна като „Светата вода“, лекува повърхностни рани и очни
болести. Наличието на светилище предполага съществуването на тракийско
селище в близост до него. Останки от тракийско укрепено селище са открити не
далеч от светилището, на южния склон на Рудината, на 700 м от билото. То е
укрепено от три страни с каменен зид, изграден от ломени камъни без спойка,
запазен във височина от 2-3 реда камъни. От северната страна не е
регистриран зид, вероятно поради естествената защита на терена. Освен
споменатите паметници, друг обект, свързан с тракийската култура, са
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останките от долмен в местността "Бабина търница". Той се отнася към късната
бронзова епоха и е най-западният регистриран култов паметник от този тип.
Археологически паметници:
•
•
•
•
•
•

Антична и средновековна крепост, м. Вучански камък, видархеологически, категория- местно значение
Средновековен манастир „Св.Петка“ със свещен извор-„Света вода“ в
м.Манастирчето
Оброчище "Св. Богородица" – м.Св.Богородица
Оброчище „Св. Спас“ - обозначено е с каменен кръст и вековно дърво
(сега изгоряло от гръм).
Оброчище „Св. Георги“ – м.Св.Георги -отбелязано е с два каменни
кръстта (стар и нов).
Антична и средновековна крепост в двора на църквата Св.Харалампий
С.РАКИЛОВЦИ

Най-старо датираният поселищен живот в границите на ракиловското
землище е засвидетелстван с останките от антично селище от трако-римската
епоха в м.Равнище ( в югозападния край на селото) върху площ от около 40-50
дка. На това място са разкривани стени, изградени от ломен камък с
хоросанова спойка, намирани са съдове и монети. Днес на терена, зает от
селището се срещат само фрагменти от битова и строителна керамика. Според
специалистите, античното селище е едно от най-големите селища от поречието
на р. Светля и предхожда крепостите от късната античност (IV-VI). Друг обект,
принадлежащ на същата епоха и вероятно свързан с него са 2 антични
надгробни могили в м.Чуките. Не се изключва възможността да са свързани с
намиращата се в съседното село Ковачевци антична вила Рустика.
Средновековният живот в Ракиловското землище е засвидетелстван с
останките на средновековна църква в местността Манастирище. Разпръснати
около нея фрагменти от строителна керамика датират период от ранното
средновековие. Може да се предположи,1е храмът е бил изграден не дълго
след приемане на християнството ( средата на IX в.), като е принадлежал на
съществуващ на това място манастир или е обслужвал намиращото се в
близост
селище.
Археологически обекти:
•
•
•
•
•

Антична крепост м.”Равнище”, 2 км западно, вид- археологически,
категория- местно значение
Средновековна църква м.Манастирище
Могили в м.Чуките
Оброк на Св.Спас при вековен дъб над 1000 години до мах.Пиндрачки
Оброк на Св.Богородица – вековен дъб, на изток до мах.Шаркови
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•

Оброк „Св.Тодор“ –центъра на селото
С.СВЕТЛЯ

Като част от укрепителната система по поречието на р. Струма , може да
се приеме и късно античната и средновековна крепост в м.Градище от
землището на с. Светля.
Археологически обекти:
•

Късноантична и средновековна крепост м.Градище
С.СЛАТИНО

Село Слатино е обединено със с.Костуринци – закрито населено място.
На южния склон на вр.Тумба /1128 м/ през елинистическата епоха е имало
малка крепост с 1 м дебели стени, с големи камъни без спойка. Крепостта се
свързва с траките. Костуринци е старо средновековно селище, познато като
тимар на каза Радомир от средата на ХV в. Малко по-късно, през 1576 г., името
на селото е вписано в списъка на джелепкешаните като Костуринче.
Археологически обекти:
•
•

Тракийска крепост вр.Тумба 2,5 км северно,
археологически, категория- местно значение.
Късноантична и средновековна крепост м.Градище

с.

Слатино,

вид-

С.СИРИЩНИК
Историята на Сирищник води началото си още от античността. За това
свидетелстват останките от няколко древни поселения, намиращи се в
границите на днешното землище. Антично селище, обхващащо площ от около
15 дка се намира в м.Крънчов дол на около 3 км източно от селото, а друго
такова се намира в м.Соколица/Църквище на около 3-4 км северозападно от
село. Пръснатите на това място археологически материали, на площ от около 5
дка, свидетелствуват за съществуването на селищен живот през късната
античност (IV-V в), както и през ранното средновековие.
От същият период е и крепостта в м.Градище, на около 1,5 км западно от
селските гробища.разположена върху естествено защитено възвишение от
планината Рудини, тя заема площ от около 2дка. В миналото са били запазени
над земята част от крепосните и стени, зидове от сгради , а между тях са
намирани долиуми (делви), керамични съдове, бронзови монети. Днес на
терена зает от крепостта има само фрагменти от строителна и битова
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късноантична ( византийска )керамика, шлака и сгур. Част от материалите
разкриват,че крепостта е съществувала и през ранното средновековие,
подобно на селището в м.Църквище. Всички данни сочат,че крепостта е
принадлежала към крепостната система от долината на р. Светля, по която е
минавал един от най-преките пътища от Тимошко-Моравските земи към
поречието на Струма и Бяло море. Освен с охраната на долината ,тя е била
заангажирана и с металодобив.
Друг обект е могила в м.Падината, на границата със землището на с.
Ковачевци, която най-вероятно е била свързана с античната вила Рустика.
Под Градището в м.Ушите, се намират останките на средновековната
църква “Св.Никола Летни” . В района на гробищата са руините на
късносредновековната църква “Св.Петка”, действала до първата четвърт на ХІХ
в. От нея днес е запазена само източната и страна.
Археологически обекти:
•
•
•
•
•
•
•

Антично селище м. „ Падината” 2 км източно от с. Сирищник, видархеологически, категория- местно значение.
Антично ранно средновековно селище и крепост в м. „ Ушите” 500 м
западно от с. Сирищник, вид- археологически, категория- местно
значение.
Средновековна църква под Градището 1,5 км западно, с. Сирищник, видархеологически, категория- местно значение.
Антично селище м. „Църквище”,мах. „Соколовица” 3-4 км северозападно,
с. Сирищник, вид- археологически, категория- местно значение.
Средновековна църква в гробищата 3-4 км северозападно, с. Сирищник,
вид- археологически, категория- местно значение
Землен вал в м.Рудината
Могила в м.Падината
С.ЧЕПИНО

Чепино е село с древна и богата история, за което свидетелствуват
археологически находки на територията на неговото землище. Тук са разкрити
антични сгради –северно от селото в местността Кошаревище/Селище, античен
каптаж и водопровод в м.Дубин кладенец, на 0,5 км северозападно от селото.
Антична крепост в местността в м.Градище, на около 1,5 км южно от
селото.Укреплението е разположено в естествено защитено възвишение от
североизточните склонове на Рудините и обхваща плош от около 2,5 дка. Днес
на терена зает от крепостта има само фрагменти от строителна и битова
късноантична ( византийска )керамика, шлака и сгур.
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Тези данни определят принадлежността и към същата епоха, а
изграждането и свързват с металодобива в района. Стратегическото
местоположение на твърдината, подобно на съседните и крепости в
околността, я свързва с охраната на един от пътищата от Тимошко-моравските
земи към Бяло море.
Днешното село Чепино е наследник на старо средновековно селище, към
което са принадлежали двете средновековни църкви: Янево църкве, от което са
останали само зидове в основите и Ранинско църкве в м. Гробището, което е
запазено
и
възстановено.
Друг християски култов обект , найвероятно от същият период е Чепинския
манастир „Св.Пророк Илия“, който с енамира югозападно от селото.
Манастирът е преизграден през 1892 година върху стар и разрушен манастир.
В местността Бойковци е разкрит средновековен некропол, който с
есвързва с Юруците – тюркска етническа общност,изповядваща исляма, която
през късното средновековие е била номадска и е обитавала Мала Азия, Тракия,
Македония
Археологически обекти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Средновековна църква в Чепински манастир
Антична вила рустика в м.Ранинско църкве
Средновековна църква Ранинско църкве в гробища в селото, с. Чепино,
вид- археологически, категория- местно значение
Могила в същата местност
Средновековна църква- Анево църкве под Градище 1,5 км западно, с.
Чепино, вид- археологически, категория- местно значение.
Средновековна крепост на р.Светля Градище 1,5 западно, с. Чепино,
вид- археологически, категория-местно значение.
Антична вила рустика в м.Селище
Античен каптаж и водопровод в м.Дубин кладенец
Късносредновековно юрушко гробище в м. Бойковци
I.2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНО И ХУДОЖЕСТВЕНО
КУЛТУРНО

НАСЛЕДСТВО

С.ЕГЪЛНИЦА
Църква“Св.Симеон Стълпник“- вид- художествен, категория – III
група.
Църквата е
каменна,еднокорабна,
едноапсидна,
триконхална псевдобазилика с размери 13.5х7.5м. Ориентацията й е запад•
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изток, като на източната стена е разположена олтарната апсида. Покривът с
двускатен. Върху сляпата арка на изток се забелязват остатъци от
художествена украса. Храмът има прозорци на всяка конха, а също и малки,
тесни прозорчета над олтара и по южната и северната страни. Вратите са две
- от север и запад. Над северната врата е изографисано изабражение на св.
Симеон Стълпник. При последвали ремонти са доизградени по три подпори
във вид на контрафорси на южната и северната страна, които придават на
сградата специфичен вид. Пак с цел укрепване, църквата отвсякъде е
опасана с метални шини. Над западната врата са взидани две плочи с
надписи.

С.КАЛИЩЕ
Възрожденска църква „Св.Атанасий“ – в селото, вид архитектурнохудожествен- III група
През 1878 година, жителите на Калища построяват новата и просторна църква
„Св.Атанасий“ , носеща името на средновековния храм в гробищата.
•

С.КОСАЧА
Възрожденска църква “Св. Архангел Михаил“, вид- архитектурнохудожествен, художествен, категория – III група.
Построена през 1865 година заедно с училище към нея от майстор Тоше от
с.Егълница. Иконостасът е изработен от майстор Младен Богоев от
с.Радибош, а иконите са изписани от Иван Доспевски.
•

С.ЛОБОШ
Архитектурно-строителни паметници:
•
•
•
•

В

Църква“Св.Харалампий“, вид- архитектурно-строителен, категория – I
група.
Къща на Серафим Ненков Тонев, вид- архитектурно-строителен,
категория- местно значение
Къща на н-ци на Павел Радев Греков, вид- архитектурно-строителен,
категория- местно значение
Къща на Радка Петрова, с. Лобош, вид- Паметник на културата,
категория- местно значение
Църква“Св.Харалампий“-построена през 1857 година.

архитектурно

отношение

църквата

„

Св.Харалампий“

представлява
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еднокорабна, едноапсидна сграда с открит притвор от запад с 4 стълба.Тя
има полуцилиндрично сводесто покритие и двускатен покрив,сега покрит с
цигли.Над нартиката и билото на покрива се издуга камбанария.Градежът на
църквата е масивен, от ломени камъни и каменни блокове, споени с
хоросан.Барелефите, изпълнени с красив самобитен стил, онагледяват
българското
възрожденско
изобразително
изкуство.
С.СВЕТЛЯ
Църква
„Св.
Богородица”,
вид-архитектурно-художествен,
художествен, категория- III група, местно значение. Построена около 1860 год.
в центъра на селото заедно с камбанарията.

С.СИРИЩНИК
Църква „Св. Петка” при гробищата, с. Сирищник, вид- художествен ,
категория- национално значение.
От средновековната църква днес е останала само източната стена. През
Възраждането към източната част е бил пристроен нов кораб. Днес той също
е разрушен и над него изградена гробищна сграда, която включва източната
стена на първоначалната църква. Преди около 50 годни е имало останки от
възрожденската църква с размери 14,5/6,25 м., западната стена е плукръгла,
което е характерно за някои църкви от Брезнишко и Трънско. Църквата е била
изписана изцяло отвътре, но от стенописите са били запазени само тези в
апсидата.

С.ЧЕПИНО
Манастирска църква „ Св. Пр. Илия”, Чепински манастир, видархитектурно-художествен, категория-местно значение.
Няма данни за построяването на манастира и миналото му.През турско
робство е бил изцяло разрушен и изоставен. След Освобождението – около
1892 бива възстановен от местното население. Обителта функционира до
първите десетиления след 1944 година, след което е изоставена.
Днешният манастирски комплекс включва църква и две-три порутени сгради.
Храмът „Св.Петка“ представлява еднокорабна, едноапсидна, с две конхи
черква, с размери 9,50/6,90. Тя е изградена върху основите на по-стар храм.
Към външната стена , която е може би от първоначалния градеж са иззидани
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2 здрави контрафорса, разположени радиално.Мазилката отвътре
позволява да се разжере дали отдолу има стари стенописни слоеве.

не

I.3. ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

•
•
•

Лобно място на Стоян Лепоев, с. Ковачевци, вид- исторически, категорияместно
Родна къща на Георги Димитров, с. Ковачевци, вид- исторически,
категория- местно
Къща на Борис Стоянов, с. Сирищник, вид- исторически, категорияместно
ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

С Писмо 4349/04.12.1992 на НИПК са декларирани като исторически
паметници на културата всички възпоменателни знаци в и извън населените
места, издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 19121913, 1915-1918, 1944-1945 години.
В памет на загиналите, бивши жители на населените места в община
Ковачевци са издигани паметници :
1. С. Егълница- Паметник - костница в памет на падналите герои от с.Егълница
през Великите войни 1912-1913г.
2. С. Калище- Паметник - костница в памет на опълченците от с.Калище участници
в Руско-турската освободителна война 1877-1878г.
3. С. Калище -Паметник - костница в памет на загиналия летец поручик Георги
Кюмюрджиев
4. С. Калище- Паметник - костница в чест и памет на падналите герои от с. Калища
1912-1918 и 1944 год.
5. С.Косача-Паметник - костница в памет на падналите незабравими герои от
с.Косача през Балканската и Междусъюзническата войни 1912г.-1913г. и 1941
год.
6. С.Косача -Паметник - костница в памет на загиналите през Отечествената война
1944г.-1945г.
7. С. Ковачевци - Паметник - костница в памет на загиналите войници от с.
Ковачевци, през войните 1913-1919г. и 1916, 1918 , 1945 години от
признателните съселяни 01.09.1920г.
8. С. Лобош-П аметник - костница на загиналите воини от с. Лобош през
Освободителната и Междусъюзническата война (1912 – 1913) и (1915 - 1918г.) и
загиналите в Отечествената война 1941 – 1945 г.
9. С.Ракиловци- Паметник - костница на загинал герой от XІІІ пехотен рилски полк
Стоян Зарев Петров
10. С.Ракиловци- Паметник - костница на падналите герои от войната 1912-1918г.

56

11. С.Сирищник -Паметник - костница в памет на убитите и починали сирищничани
във войните 1912-1918г. и 1944 год.
12. С.Слатино -Паметник - костница в памет на убитите герои през войните 19121944г.
13. С.Светля-Паметник - костница в памет на загиналите за Родината от 1912, 1913,
1915, 1918, 1944-45 год.
II. ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
Движимо културно наследство: То е представено основно в богатата колекция
на Дома на културата или бившият Дом – паметник „Георги Димитров”. Сградата е
строена от 1949 г. до 1957 г. Експозицията проследява хронологически живота и делото
на Георги Димитров. Към момента сградата е Дом на културата.
В почти всяко населено място към читалищата има разкрити музейни
експозиции, като голяма част от тях са свързани със сурвакарството. В общинския
център Ковачевци е изграден и функционира „Етнографски център „Сурвакари”.
В Програмата за трансграничен туризъм се обосновава появата и налагането на
туристическия пазар на дестинация “Долината на маските”. В основата на дестинацията
е заложен уникалния културно-исторически феномен – обичаят “Сурва” и карнавалните
маскаради в района на Ковачевци, с красивата и чиста природна среда, в която е
възникнал и се е съхранил. Община Ковачеци е люлка на сурвакарството по поречието
на река Струма.
II.1. Нематериално културно наследство
Специфичният дял на общината в сферата на нематериалното културно
наследство е свързан с двата празника: Сурва през януари и фестивалът „Долината на
маските“ които се провежда през март. През последните години на база съхранените
сурвакарски традиции в Ковачевци се провежда пролетен карнавал „Долината на
маските”, който има потенциал да се превърне от регионално в национално и
международно събитие. Предстои отварянето на врати на „Етнографски център
„Сурвакари” в село Ковачевци - практическо решение на нуждата от ярка и
целогодишна туристическа атракция, която да задвижи налагането на туристическата
дестинация “Долината на маските”. Етнографският център “Сурвакари” ще представи и
популяризира една от най-зрелищните зимни игри в българската обичайно-обредна
система – „Сурвакари” като част от траен туристически продукт в рамките на
предлаганата дестинации.
III. ОБЩА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА,
ПРОБЛЕМИТЕ НА КИН В ОБЩИНАТА

СЪСТОЯНИЕТО

И

Културното и историческо наследство представлява един от ценните
ресурси на общината, със значение както за социално-икономическото й
развитие, така и като елемент на физическата среда.
Значителен, но нереализиран в пълна степен е потенциалът на
археологическото наследство, като обект на познавателен туризъм, както и
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като елемент на атрактивна среда за отдих. Основната част от паметниците от
Античността и Средновековието не са проучени напълно. Структурите са
разрушени в значителна степен, основно поради неизпълнение на
необходимите защитни и консервационни мероприятия, както и във връзка с
ново строителство.някои от обектите се нуждаят от спешни укрепителни или
възстанивтелни мерки. Социализацията на това наследство е недостатъчна.
Липсва необходимата инфраструктура за превръщането на паметниците в
обекти на масово посещение - приемна и информационна инфраструктури,
благоустрояване, условия за транспортен и пешеходен достъп.
Обектите, в които се съхраняват и експонират движимите културни
ценности, както и различните форми на представяне на местното
нематериално наследство, от своя страна обогатяват потенциала на
общинската територия за предоставяне на комплексен пакет туристически
атракции.

IV. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОУПО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСЛЕДВАЩО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Общият устройствен план представя цялостна схема на териториалното
разположение на обектите на културно-историческото наследство.
Ситуирането им върху картата на общината на база координати и данни
от Археологическата карта на България, позволява да се осигурят условия за
физическото опазване на паметниците и тяхната обстановка, за подходящото
им експониране и социализация на познавателните, възпитателните,
мемориалните, естетико -емоционалните им качества, както и за реализация на
стопанския потенциал на онези от тях, като представляват обект на
туристически интерес и посещения.
Липсата на проучвания определя трудността да се оценят техните
качества и културно-историческата им стойност и да се включат като елементи
на цялостни териториални и функционални системи, поставящи изисквания и
ограничители по отношение устройствената, строителна и друга човешка
намеса в средата, към която принадлежат или която съставляват.
След провеждане на проучвателни дейности по реда на Закона за
културното наследство, на ниво подробен устройствен план със специфични
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правила и нормативи към него, могат да се отразят и съблюдават
устройствените аспекти на режимите за опазване на паметниците и тяхната
среда, вкл. изричните предписания по отношение опазването, издадени от
компетентния държавен орган по законоустановения ред (съществуващи и
предстоящи, във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за
културното наследство. След извършване на проучвателните дейности за всеки
един от обектите или групово, следва да се преценят основанията за прилагане
разпоредбата на чл. 34 от Наредба № 7/2003 на МРРБ по отношение по
определянето на “територия с КИН”.
Планът третира устройствените проблеми на достъпа и изграждането на
приемната инфраструктура при онези от обектите извън населените места,
които представляват ресурс на туризма или имат значение за процесите в
живота на местното население.
Анализира заложените за изпълнение проекти в Община Ковачевци,
както и изпълнените такива и предлага допълнителни маршрути за развитие , с
оглед развитие потенциала на територията.
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7.5 Спорт
Подсистемата е представена от следните обекти:
•

Спортен комплекс “Димитровец” се намира в село Ковачевци. Построен е
през 1980 г. През 2015 година стадиона е основно реконструиран по
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Извършена е
реконструкция на футболното игрище, писта, трибуни, коментаторски пункт,
съблекални и помещение за съхранение. Новоизградени са спортна зала,
игрища за волейбол и баскетбол, писта за дълъг скок, осветление. Над
стадиона са изградени 14 къщи, ниско строителство, за настаняване на
гостуващи

отбори.

Къщите

са

напълно

обзаведени

и

оборудвани.

Капацитетът му е 5000 места.
•

В село Калище има мини игрище за футбол, където малки и големи се
срещат на футболни мини турнири.

•

Футболно игрище с. Егълница със 100 седящи места;

•

Футболно игрище с. Светля със 100 седящи места;

•

Футболно игрище с. Калище със 100 седящи места;

Пазарни подсистеми
Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло
на пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено
хранене, услуги от всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни,
съобщителни, транспортни и др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от
пазарното търсене и предлагане и общинската администрация няма намеса в
тяхното развитие с изключение на регистрационна
и устройствена
допустимост. За отбелязване тук са обектите на Български пощи – 2 в селата
Ковачевци и Калище.
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8. Икономическо развитие
За икономическата активност в община Ковачевци може да се съди по броя на
регистрираните фирми. За 2011 година техния брой е бил 44. За последните
две отчетни години броят на тези нефинансови единици не се е изменил
Обликът на общинската икономика дават малките и микро предприятия, които
заедно представляват 98.6% от всички регистрирани предприятия.

Област/Община
Групи предприятия

Предприятия

Брой

Произведена
продукция

Нетни приходи
от продажби

Х и л я д и

Разходи за
дейността

Печалба

л е в о в е

Заети
лица

Наети
лица

ДМА

Брой

4 821

1 872
424

2 275 456

4 458

173 047

420 489

443 922 39 990

8 962

5 530

128 906

293

204 292

341 026

346 581 19 305

5 706

5 552

116 876

Средни от 50 до 249
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370 100

384 046

844 423 27 482

5 201

5 118

150 914

Големи над 250

12

1 124 985

1 129 895

1 226 830 26 608

6 253

6 226

700 198

ОБЩО ЗА КОВАЧЕВЦИ

44

558

1 371

1 670

105

90

54

707

Микро до 9 заети

43

471

1 055

1 334

105

77

41

405

Малки от 10 до 49

..

..

..

..

..

..

..

..

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ
ПЕРНИК
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

2 861 756

113
385

Х.лв.

26 122 22 426 1 096 894

Средни от 50 до 249
Големи над 250

Дял на фирмите по сектори
5

9

4

19

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Предприемаческата активност в община Ковачевци (24,4 регистрирани
предприятия на 1 000 жители) е под средните показатели за страната (50
предприятия на 1 000 жители).
Приходите от дейност на зает в общината г. е 940 лв., което е значително под
средното за страната 121 385 лв..Тук обаче трябва да се има предвид
конфиденциалността за част от информацията.
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Водещо значение в икономическия профил на общината има третичният
сектор, който факт е меродавен за близо 40% от общините.
Първичен сектор
Физико-географските характеристики на община Ковачевци не предполагат
развитие на интензивно земеделие. В частните стопанства характерните
култури, които традиционно се отглеждат са: картофи, ечемик, фуражни
култури.
Зърнени култури

Стопантва
(брой)
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Площ
(дка)
4 387.7

Технически
култури

Фуражни
култури

Ягоди, пресни
зеленчуци (вкл.
картофи) и цветя

трайни насаждения без
лозя

Стопант
- ва

Площ

СтопанстВа

Площ

Стопантва

Площ

Стопанст
ва

Площ

(брой)

(дка)

(брой)

(дка)

(брой)

(дка)

(брой)

(дка)

897.0

11

163.7

47

37.2

5

34

138.2

Шансът на местното земеделие е в преминаването към органично отглеждани
продукти. Друго от направленията за развитие за производството в Общината е
създаването на цехове за сушени плодове, зеленчуци и билки по метода на
шоковото замразяване.
Животновъдството в преобладаващия случаи е съсредоточено в личните
дворове. Изключение прави фермата за биологично отглеждани крави и телета
в с.Лобош.
Горскостопанската дейност се осъществява по лесоустройствени планове.
Горският фонд в община Ковачевци заема площ от 46 940 дка., или 34% от
общата и територия. Горският фонд на Общината се стопанисва от
ТП“Държавно горско стопанство- Земен”. Основните горскостопански дейности,
които се развиват в горските територии са: дърводобив, възобновяване и
залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. Горите в района на
Общината, в по-голямата си част, са държавна собственост. В резултат на
възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд,
значително се увеличи делът на частните гори.
Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна
дървесина. Голяма част от пашата на добитъка се осигурява от горите.
Добивите на сено от горските поляни и ливадите покриват нуждите на
населението.
Вторичен сектор
Той има ограничено развитие. За отбелязване при него са:
Предприятие“Аматица”АД Ковачевци с 30 годишна история и опит в
производството на електрически сирени, домашен звънец, училищен и корабен
звънец, домофони, енергоспестяващи улични лампи, алармен звънец,
промишлени сирени.
Цех за производство на тоалетна хартия и салфетки с.Сирищник, където са
заети 8 души.
62

Строителството е представено от фирма в с.Лобош, извършваща монтажноинсталационни работи по промишлени и други обекти, включително изработка
и монтаж на всякакви видове стоманени конструкции.
Макар и да е към сферата на услугите, туризмът има определено място в
икономическия облик на общината. Планинският и полупланински характер на
района, съчетан с екологично чистия въздух и богатите природни дадености и
запазеното културно-историческо наследство са благоприятна предпоставка за
развитието на всички форми на алтернативен туризъм в община Ковачевци. В
Ковачевци функционират две къщи за гости.
Важен туристически ресурс за общината е яз. “Пчелина”, който е разположен
до с.Ковачевци. По бреговата му линия са построени голям брой почивни
станции с обща леглова база над 500 легла. За развитието на водния туризъм
се използват над сто плавателни съда – лодки, водни колела, скутери, яхти,
корабчета. Красивата местност и огромната територия около язовира дават
възможност не само за възстановяване на съществуващите, но и за изграждане
на много нови съоръжения, атракциони, заведения за хранене, развлечения и
др. Водите на язовира се използват и за риболов от любители рибари, но има
възможности и за спортен риболов. Населените места са на не повече от 1,5 –
2 км. което го прави предпочитан обект за къмпингуващи и за по-дълги
риболовни излети.
Възможност развитие на туризъм, свързан с обучението на деца предоставя
съществуващия на територията на общината Национален екологичен детски
комплекс целогодишно предлага богати възможности за обучение, отдих и
рекреация на деца от цялата страна. Комплексът е уникален в архитектурно
отношение и разполага с 40 стаи с по две легла със санитарни възли и 12
самостоятелни апартамента.
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9.Урбанистична концепция
Устройството на територията на община

е разработена въз основа на

резултатите от анализа на съществуващото състояние на средата и на всички
нейни компоненти , както и на основниите функционални системи – „Труд“,
„Обитаване“ и „Отдих“.

Тя се съобразява с демографската прогноза и с

изводите за намаляващото население на общината като цяло и съставните
населени места

Проведени са и работни срещи с актива на Общината за

тяхното обсъждане и допълване.
Освен това устройството на територията на община Ковачевци е съобразено с
действащата нормативна уредба в страната, с принципите за регионално и
пространствено планиране от важни Европейски документи и с постановките
на всички разработени и приети до момента национални програмни и
стратегически документи, които определят рамката на устройството на
територията на общината .
Основните

фактори,

въз

основа

на

които

се

изгражда

модела

за

пространствено развитие и устройство на територията са следните:


Разположението на общината и обвързването й с полицентричния модел
на урбанистично развитие в страната, както и връзките й със съседните
общини;



Опазване, съхраняване и валоризация на територията , като се отчита
фактът, че общината е с утвърден земеделски производител и основния
капитал са земеделските територии;



Наличието на защитени територии и зони по Натура 2000, които са както
стимулатор за развитието, така и ограничител за някои видове дейности,
които биха нарушили околната среда и биха застрашили биологичното
разнообразие в общината;



Необходимостта от доизграждане на мрежите и съоръженията на
комуникационно-транспортната

и

инженерно-техническата

инфраструктура, което ще подобри достъпността, мобилността и
инвестиционната атрактивност на общината;


Съхраняване на недвижимите културни ценности с цел привличане на
туристопоток и осигуряване на нови работни места в обслужващата
сфера.
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Концепция за устройство на територията
Тя се базира на определяне на най-адекватните режими за устройство на
различните видове територии, които да допринесат до повишаване на
качеството на средата и на живот в общината.
Като отчита демографските характеристики и състоянието на система
„Обитаване“ ОУПО предлага незначително увеличаване на урбанизираните
територии на някои населени места, в повечето случаи изключени от регулация
застроени терени. Такива случаи има в :селата Косача, Ковачевци, Сирищник,
Чепино и Егълница. По отношение на терените за производство – стопански
дворове и ферми в и извън регулационните черти на населените места,
проектът предвижда запазване на функциите им.
В с.Ковачевци имаме разширение на територията за спорт и включване на
терени от горски фонд за организирането на парк.
При село Лобош се обособява билна зона. С плана се предлага земите по $4
при доказана необходимост да станата жилищни територии.
Устройствената концепция за урбанизираните територии с НКН предвижда да
се фиксират границите на имотите, за които ще се прилагат режими на
охранителни зони.
Извън урбанизираните територии с ОУП на община Ковачевци се предвижда
аналогично идентифициране на зоните наситени с НКН и определяне на
охранителните им зони, в които се допускат само дейности, съвместими с
принципите на интегрираната консервация. Връзката между обектите на НКН
ще се осъществява по предвидените за целта маршрути, обвързано с мрежата
от локални и регионални културно-туристически маршрути и с националните и
европейските мрежи на културните коридори.
Дейностите, свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма
трябва да
бъдат обвързани с опазването на културните ценности и
адекватната грижа за тях.
Аналогична грижа следва да се полага и за природните ценности и ландшафта.
Предварителният проект за ОУПО предлага в рамките на урбанизираните
територии да се повиши процентът на обществените озеленени пространства и
да се подобри тяхното качество чрез подмяна на растителността, където това е
необходимо, обзавеждане на пространствата и озеленяване на поречията на
реките.
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Най-голям проблем и съответно мерки за предотвратяване на загубите на
естествен ландшафт в проектът се отрежда на рекултивацията на засегнатите
от сметища и кариери територии.
По отношение на язовира, освен мерки за поддържане в изправност и
безопасност а с проекта се предлага и възможност за нарастване териториите
с цел рекреация.
Транспортната
инфраструктура
е
с
определящо
значение
за
пространственото развитие на всяка териториална общност, формирайки
урбанизационните оси на развитие.
Тук най-важно е във фаза окончателен проект да се нанесе приет вариант на
трасе на ж.п. линията/ взет от НКЖ/, който е основен териториален делител с
изискване и за ограничения в сервитутните му.
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10.Транспортна система
Пътна инфраструктура
Ковачевци се намира в планински район, в западната част на
България и отстои на 55 км. югозападно от гр. София и на 25 км. в същата
посока от Областния център гр. Перник и 28 км. западно от гр.Радомир.
Най-прекият и бърз достъп до областния център от столицата е по
Автомагистрала „Люлин“/A6- изход A6/E871 към Перник-бул. „Скоростна
магистрала“/път 6-изхода към Трън/Батановци-път 605-път 6032- път 603път 6033.
Пъна мрежа и достъпност на територията на община Ковачевци

Схемата на транспортната мрежа на Община Ковачевци е неразделна
част от ОУП на Общината.
Разработването й се налага от необходимостта за решаване на
транспортните проблеми на Община Ковачевци, във връзка с автомобилния,
ж.п.транспорт и с междуселищните връзки.
Основните

транспортно

–

комуникационни

пътни

артерии

на

територията на община Ковачевци съгласно писмо от ОПУ Перник са
следните:
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•

Републикански път

III-603 “Път I-6 - Радомир

- Копаница –

Ковачевци – Светля – Чепино”.
Дължината на участъка от пътя, попадащ на територията на община
Ковачевци е 16.1 км.(от км. 9+900 до км. 26+000). Улиците в селата, по които
минава трасето на път ІІІ-603 нямат имена. Пътят преминава през пет села
на територията на община Ковачевци: Косача, Ковачевци, Сирищник, Светля и
Чепино и на 2 км. северно от последното се съединява с Републикански път III605. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между изброените села
и външна транспортна връзка между община Ковачевци и община Радомир.
Характеристиките на пътя по паспортни данни са:
o Габарит на асфалтовата настилка - от км. 9+900 до км.
17+660 – 6.5 м., от км. 17+660 до км. 26+000 - 6м.;
o Състояние на настилката от км. 9+900 до км. 17+660 е
добро, от км. 17+660 до км. 26+000 е средно.
•

Републикански път

III-623 “Път I-6 – Извор – Лобош - Земен”.

Дължината на участъка от пътя, попадащ на територията на община
Ковачевци е 7.1 км. Улиците в селата, по които минава трасето на път
ІІІ-623

нямат

между

селата

имена. Играе

ролята

на вътрешна

транспортна

връзка

Егълница, Калище и Лобош и външна транспортна връзка

между община Ковачевци, община Радомир и общините Земен.
Характеристиките на пътя по паспортни данни са:
o Габарит на асфалтовата настилка - от км. 35+900 до км.
43+000 - 6.8м и състояние на пътната настилка - средно.
•

Републикански път

III-6033 “Ковачевци - Лобош”.

Дължината на пътя е 7.8 км. Играе ролята на вътрешна транспортна
връзка между селата Лобош и Ковачевци.
Характеристиките на пътя по паспортни данни са:
o Габарит на асфалтовата настилка - от км. 0+000 до км.
7+800 – 6.5 м. и състояние на пътната настилка – средно.
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На територията на община Ковачевци са утвърдени 36 бр. общински
пътища, съгласно Решение № 236/13.04.2007г. на Министерски съвет,
допълнено с Решение № 155/14.03.2009г. за изменение и допълнение на
Решение № 236/13.04.2007г. за утвърждаване на списък на общинските
пътища.
Утвърдените общински пътища са, както следва:
-

Общински път PER2057 / ІII – 623, Извор – Лобош/ - Калище / III623/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между главен път
IIІ-623 и село Калище. Дължината на пътя е около 1.5 км.;

-

Общински

път

PER1077 / III - 603, Косача – Ковачевци/ -

Национална гребна база. Играе ролята на вътрешна транспортна
връзка между път I I І-603 и Национална гребна база. Дължината на
пътя е около 2.9 км.;
-

Общински път PER3056 / III - 603, Косача - Ковачевци / - Слатино –
мах.Костуринци/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Ковачевци и с.Слатино. Дължината на пътя е около 7.2 км.

-

Общински път PER3058 / III - 6033, Ковачевци - Лобош / - Ракиловци
- мах.Долнимиовци /. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка
между селата Ковачевци и Ракиловци. Дължината на пътя е около 2.6
км.;

-

Общински път PER3059 / III – 603, Ковачевци – Светля / - мах.Извора
/ Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село Светля и
мах.Извора. Дължината на пътя е около 2.6 км.;

-

Общински път PER3060 / III - 603, Ковачевци - Светля / - мах.Горна
бахча /. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село
Светля и мах.Горна Бахча. Дължината на пътя е около 1.3 км.;

-

Общински път PER3062 / III - 603, Ковачевци - Светля / Сирищник х.Джамен /. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село
Сирищник и х.Джамен. Дължината на пътя е около 5.8 км.;

-

Общински път

PER3064 / PER3058 / Ракиловци - мах.Шаркова/.

Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село Ракиловци
и мах.Шаркова. Дължината на пътя е около 3.3 км.;
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-

Общински път

PER3066 / III - 623 / Лобош - мах.Гайдарска/. Играе

ролята на вътрешна транспортна връзка между село Лобош и
мах.Гайдарска. Дължината на пътя е около 1.3 км.;
-

Общински път PER3067 / PER2057 / Калище - мах.Кючуковци/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Калище и
мах.Кючуковци. Дължината на пътя е около 1.7 км.;

-

Общински път PER3068 / PER2057 / Калище - гробищен парк/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Калище и
гробищният парк на селото. Дължината на пътя е около 1.0 км.;

-

Общински път

PER3069/ III - 623, Извор - Лобош / Егълница -

мах.Беловска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Беловска. Дължината на пътя е около 2.0 км.;
-

Общински път

PER3070 / PER3069, Егълница - мах.Беловска / -

мах.Врабчанска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка
между село Егълница и мах.Врабчанска. Дължината на пътя е около
0.3 км.;
- Общински път PER3071 / III - 623, Извор - Лобош / Егълница - жп гара
- мах.Клинчарска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка
между село Егълница и мах.Клинчарска. Дължината на пътя е около
1.6 км.;
-

Общински път

PER3072 / III - 623, Извор - Лобош / Егълница -

мах.Барбутска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Барбутска. Дължината на пътя е около 1.6 км.;
- Общински път PER3073 / III - 603 / Косача - мах.Величкова/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Косача и
мах.Величкова. Дължината на пътя е около 2.0 км.;
- Общински път PER3075 / III - 603 / Косача - мах.Бърдарска/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Косача и
мах.Бърдарска. Дължината на пътя е около 1.0 км.;
-

Общински път

PER3078 / III - 6033, Ковачевци - Лобош / -

мах.Манови/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Лобош и мах.Манови. Дължината на пътя е около 1.3 км.;
- Общински път PER3079 / III - 6033, Ковачевци - Лобош / - яз.стена
Пчелина/. Дължината на пътя е около 0.800 км., обслужващ стената на

70

язовир Пчелина;
- Общински път PER3081 / ІІІ - 6033, Ковачевци - Лобош / - мах. Леви
дол/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село
Лобош и мах.Леви дол. Дължината на пътя е около 0.7 км.;
- Общински път PER3082 / ІІІ - 3081, Ковачевци - мах. Леви дол / мах.Джоманска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Лобош и мах.Джоманска. Дължината на пътя е около 0.5 км.;
- Общински път PER3083 / PER 1077, Ковачевци - Национална гребна
база / - мах.Калайджийска/. Играе ролята на вътрешна транспортна
връзка между село Ковачевци и мах.Калайджийска. Дължината на пътя
е около 0.3 км.;
- Общински път PER3084 / ІІІ - 603, Ковачевци - Светля / Сирищник мах. Пропалица/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка
между село Сирищник и мах.Пропалица. Дължината на пътя е около
2.0 км.;
- Общински път PER3085 / ІІІ - 603, Ковачевци - Светля / Сирищник мах. Достина/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Сирищник и мах.Достина. Дължината на пътя е около 0.4 км.;
- Общински път PER3086 / ІІІ - 603 / Косача - мах. Стойкова/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Косача и
мах.Стайкова. Дължината на пътя е около 0.4 км.;
- Общински път PER3087 / ІІІ - 603 / Косача - гробищен парк/. Играе
ролята на вътрешна транспортна връзка между село Косача и
гробщният парк на селото. Дължината на пътя е около 0.7 км.;
-

Общински път

PER3088 / PER3069, Егълница - мах.Беловска / -

мах.Станчова/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Станчова. Дължината на пътя е около 1.8 км.;
-

Общински път

PER3089 / PER3069, Егълница - мах.Беловска / -

мах.Паунова/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Паунова. Дължината на пътя е около 1.1 км.;
- Общински път PER3090 / ІІІ - 623, Егълница - Лобош / - мах. Лятова/.
Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село Лобош и
мах.Лятова. Дължината на пътя е около 0.5 км.;
- Общински път PER3178 / PER3069, Егълница - мах. Беловска / - мах.
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Стефанова/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Стефанова. Дължината на пътя е около 0.7 км.;
- Общински път PER3179 / PER3069, Егълница - мах. Беловска / - мах.
Джагалска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между село
Егълница и мах.Джагалска. Дължината на пътя е около 2.5 км.;
- Общински път PER3180 / PER2057, Егълница - мах. Клинчарска / мах. Бонкина/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Егълница и мах.Бонкина. Дължината на пътя е около 2.3 км.;
- Общински път PER3181 / PER3062, Сирищник - х. Джамен / - мах.
Горна бахча/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Сирищник и мах.Горна Бахча. Дължината на пътя е около 1.5 км.;
-

Общински път

PER3182 / ІІІ - 603, Ковачевци - Светля / - мах.

Грънчарска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Светля и мах.Грънчарска. Дължината на пътя е около 1.2 км.;
- Общински път PER3183 / ІІІ - 623, Егълница - Лобош / - мах. Бачева мах. Джалева/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка между
село Лобош и мах.Джалева. Дължината на пътя е около 1.3 км.;
- Общински път PER3184 / ІІІ - 603, Ковачевци - Светля / Сирищник мах. Калайджийска/. Играе ролята на вътрешна транспортна връзка
между село Сирищник и мах. Калайджийска. Дължината на пътя е
около 3.4 км.
Достъпа до различните махали на населените места се осъществява
посредством местни пътища, с компрометирана настилка, изобразени на
Схемата на Транспортната мрежа.
Железопътна инфраструктура
Територията на общината е достъпна и посредством ж.п транспорт.
През територията на община Ковачевци преминава VІ-та ж.п. линия София
– Гюешево (железопътна линия І-ва категория).
Дължината на железопътната мрежа на територията на община
Ковачевци е 6.532 км.
На територията на общината попадат следните експлоатационни
пунктове: спирка Егълница намираща се на км. 14+883 с един перон, на
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отстояние 15 км. от Общинския център и спирка Калище намираща се на км.
16+475 с два перона на отстояние 12 км. от Общинския център.
Натоварването на ж.п.мрежата, съгласно към момента действащия
график за движение

на

влаковете, на

територията на

община

Ковачевци, ежедневно преминават 4 бр. бързи влака. 10 бр. пътнически и 2 бр.
товарни влака. Техническото състояние на релсо - траверсовата скара е добро
и гарантира заложените в графика за движение на влаковете скорости. В
обсега на общината има един стоманен жп мост при км. 17+672 в междугарието
Радомир-Земен, един стоманобетонов пътен надлез при км 15+591, един жп
прелез при км. 14+804 и 10 водостока:
-

междугарие Радомир – Земен при км. 13+897 (сводов);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 14+500 (сводов);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 14+786 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 15+047 (тръбен);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 15+431 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 15+909 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 16+219 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 16+985 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 19+227 (плочест);

-

междугарие Радомир – Земен при км. 19+836 (плочест).

Към настоящия момент няма предвидени проекти за механизирано
подновяване на железния път.
Въздушен транспорт
На територията на община Ковачевци няма изградени летища. Най –
близкото летище до общината е „София Уест Еърпорт”, находящо се на
територията на Община Радомир, между селата Негованци и Кондофрей, на
30км от Общинския център.
Масов обществен пътнически транспорт
Междуселищното

обслужване

на

населението

се

извършва

по

утвърдени транспортни схеми, след провеждане на конкурс. Масовият
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обществен

пътнически транспорт е представен от автобусни линии,

преминаващи през територията на община Ковачевци.
Областна транспортна схема:
•

Автогара Перник -Автогара Ковачевци -общадължина 28км.

Междинни спирки: АГ Перник - Бела вода - Батановци - р. Черна гора Лесковец -р.Планиница - р.Радибош - Косача - р.Слатино - Сирищник Ковачевци -р.Ракиловци - Ракиловци - Светля - Чепино.
Общинска транспортна схема:
•

Автогара Радомир - с. Ковачевци - Автогара Радомир – обща
дължина 18км

Спирки

на

територията

на

общината: Автогара Радомир

- с.

Копаница - разклон за с. Радибош – Косача – Ковачевци.
•

с. Егълница - Автогара Ковачевци – Чепино – обща дължина
20км

Спирки

на

територията

на

общината:

с.

Калище – с.Лобош –

Ковачевци – Сирищник – Светля - Чепино.
За превозване на учениците са подсигурени училищни автобуси.
Общинският център с.Ковачевци разполага с автогара, а останалите
населени места на общината разполагат с aвтобусни спирки.
На

територията

на

Общинa

Ковачевци

има

изградена

една

бензиностанция, която не функционира. Най-близките бензиностанции се
намират на разклона за с.Извор на около 4км. югоизточно от с.Егълница по
Републикански път III -623, в гр.Земен и гр.Радомир.
Диагноза
Територията на община Ковачевци е добре подсигурена в транспортно
– комуникационно отношение.
На

територията

на

общината

преминават

три

пътя

от
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републиканската пътна мрежа и една главни ж.п. линия от железопътната
мрежа на страната.
Общинските пътища подсигуряват необходимите транспортни връзки
между урбанизираните територии.
Масовият

обществен пътнически транспорт е представен от частни

автобусни линии и за момента задоволява потребностите на населението.
Осъществяват се и допълнителни и специализирани превози за
работещи в предприятия и за ученици.

11. Инженерна инфраструктура
11.1 Електроенергийна инфраструктура
Електроразпределителна мрежа и електрозахранване
Всички населени места в Общината са електрифицирани. Енергийната мрежа е
в сравнително добро състояние, всички населени места са електроснабдени и
електрическата система е в добро състояние и най-вече с капацитет да бъде
разширявана, в зависимост от потреблението. Електроенергийната система на
община Ковачевци е сравнително добре развита. Техническото състояние на
съоръженията

е

електрифицирани.

добро.

Всички

Населените

населени

места

в

места

в

Общината

са

общината

се

захранват

от

електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ Разпределение България ” АД.
През 2015 година бе реализиран проект за подмяна на уличното осветление с
енергоспестяващи тела и подмяна на стълбовете на територията на всички
села. Подмяната на уличното осветление с енергоспетяващи осветителни тела
вече е стартирана, като се поставят по-икономични тела от 36W. Общата
инсталирана мощност на съоръженията за улично осветление е 350кW, но
работещата мощност е само 66 кW.
Енергийна ефективност
Проблемът за енергийната ефективност на жилищата става все по-значим по
две причини – пълната пазарна цена на енергоносителите, водеща до тежко
бреме за домакинските бюджети и глобалният стремеж към пестене на енергия
в контекста на усилията за постигане на устойчиво развитие. Ограничената
информация не дава възможност за технически подробна картина. Част от
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проблема се описва с типа използвано отопление. Почти всички жилища в
община Ковачевци разчитат на твърдо гориво и ток.
Въпреки че алтернатива не може да се предложи веднага, проблемът трябва
да влезе в дневния ред на местната политика за развитие. На национално ниво
към проблема за енергийната ефективност вече е насочено политическо,
изследователско,

правно

и

институционално

внимание.

Внасянето

на

технологии и “най-добри практики”, наред с информирането и образоването на
потребителите и доставчиците на енергия би ускорило постигането на
практически резултати и в областта.

Възобновяеми енергийни източници
Един от националните ангажименти по Стратегия „Европа 2020” е достигане на
16% дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия и повишаване на
енергийната ефективност с 25% към 2020 г. Енергийната стратегия на
Република България до 2020 г. включва пакет от интегрирани мерки за
осъществяването

на

нова

национална

енергийна

политика,

целяща

преориентиране на икономиката и енергетиката към ефективно използване на
енергия, произвеждана от нисковъглеродни енергийни ресурси. Поради
спецификата на Общината, на нейната територия могат да се използват и
много

възобновяеми

енергийни

източници.

Има

изградена

малка

водноелектрическа централа на яз. Пчелина.
На

територията

на

общината

има

изградени

две

фотоволтаични

електроцентрали в местността „Леше” на площ от 51,3 декара и друга на площ
от

2.813

дка.

Изградената

инсталации

са

свързани

към

електроразпределителната мрежа.
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Списък на трафопостове в Община Ковачевци по населени места

1 ТП с.Чепино

с.Чепино

7

сервитут
[кв.м.]
31

2 МТП с.Слатино

с.Слатино

2

20

ПИ 35.17, Пасище,Земи по чл. 19

3 ТП Митева махала /ТП селото/
4 TП ТКЗ /стопанство/

с.Светля
с.Светля

9
8

37
33

ПИ 0.106, Регулация с.Светля
ПИ 19.20, Ливада, Земи по чл. 19

Име

N

Нас. място ЗП [кв.м.]

Местоположение
ПИ 0.90, Регулация с.Чепино

5
6
7
8
9

МТП Джамен
MТП Лукарска махала
МТП Петкова махала
ТП ТКЗ
МТП махала Поляна

с.Сирищник
с.Сирищник
с.Сирищник
с.Сирищник
с.Сирищник

2
2
2
9
1

20
20
20
35
20

ПИ 3.70, Пасище, Земи по чл. 19
ПИ 0.55, Регулация мах. Лукарци
ПИ 23.20, Ливада
ПИ 0.418, Регулация с. Сирищник
ПИ 52.17, Ливада

10
11
12
13
14
15

ТП Николинска махала
ТП TКЗ
TП Беловска махала
МTП Беловска махала
TП Помпите
МТП Билярска махала

с.Егълница
с.Егълница
с.Егълница
с.Егълница
с.Егълница
с.Егълница

9
9
9
2
7
2

37
36
37
20
32
20

ПИ 28.4, Нива
ПИ 45.512, Пасище,Земи по чл.19
ПИ 49.610, Ливада
ПИ 51.248, Полски път
ПИ 0.181, Територии на водостоп. съор.
ПИ 39.543, Пасище

16
17
18
19
20
21

ТП Стойкова махала
МТП Величкова махала /Новчови/
МТП махала Поляна /Пуева/
ТП Кюркчийска махала
ТП Дръжкарска махала
МТП Център

с.
с.
с.
с.
с.
с.

9
1
2
8
9
2

36
20
20
34
37
20

ПИ 68.17, Нива
ПИ 0.294, Регулация мах. Новчови
ПИ 66.13, Ливада
ПИ 0.424, Регулация мах. Кюркчийска
ПИ 0.733, Полски път
ПИ 0.555, Регулация с. Косача

Косача
Косача
Косача
Косача
Косача
Косача

22 MТП Гребна база

с. Калище

3

20

ПИ 2.56, Ливада

23 МТП Бачева махала
24 МТП Ширината

с. Калище
с. Калище

3
3

20
20

ПИ 130.2, Регулация мах. Бачевци
ПИ 0.233, Полски път

25 ТП Калайджийска махала
26 ТП ДЗС
27 МТП Джоманска махала

с. Ковачевци
с. Ковачевци
с. Ковачевци

9
9
2

37
37
20

ПИ 0.873, Регулация мах. Калайджийска
ПИ 10.6, Нива
ПИ 122.7, Нива

28 ТП Ракиловци Център

с. Ракиловци

7

32

ПИ 0.225, Регулация с. Ракиловци

29 ТП Влашкина
30 ТП Въгленова бара
31 TП Лобош селото /център/

с. Лобош
с. Лобош
с. Лобош

10
9
9

37
36
36

ПИ 41.14, Посевна площ
ПИ 0.77, Храсти, Земи по чл. 19
ПИ 22.1, Регулация с. Лобош

11.2 Съобщителна инфраструктура
Информационните и комуникационни технологии са един от основните
двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на
знанието и иновациите. Поради това ЕС както и България припознават
развитието на ИКТ като стратегическа хоризонтална политика от приоритетно
значение. Националната програма „Цифрова България 2015”

дефинира

параметрите за развитие на информационното общество в България и има за
цел да подпомогне изпълнението на европейските приоритети и задачи,
описани в Цифровата програма на Европа по отношение на социалния и
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икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии,
както и Интернет до 2015 г.
Община Ковачевци е една от 29-те общини, включени в проекта за изграждане
на инфраструктура за високоскоростен интернет. Реализирането на проекта за
широколентов достъп до интернет ще създаде възможност за общинската
администрация, свързана с непрекъснат обмен на данни с министерства и
ведомства, възможности за интернет-банкиране, ще бъде предоставен бърз
достъп ефективна работа на до електронното

правителство на всички

публични организации и физически лица. В същото време, ще се осигурят
благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят
услуги, базирани на модерната оптична мрежа на гражданите и бизнеса. С
реализирането на този проект, жителите на тези райони ще живеят по един
нов, модерен за тях начин, ще общуват с администрацията в удобно за тях
време, ще имат достъп до он-лайн услуги. С реализирането на проекта от
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ и свързването на всички общински и публични институции,
включително училищата, към платформата на електронното управление,
хората от отдалечените райони, ще могат да ползват електронни услуги, като
електронно образование и здравеопазване.
Това е едно голямо предимство за община Ковачевци, тъй като новата оптична
инфраструктура ще повиши конкурентоспособността на местната икономика,
като улесни и стимулира ИТ-бизнеса при предоставянето на нови услуги на
крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и
жизнения стандарт на населението.
Понастоящем община Ковачевци е едно от тези малки населени места,
отдалечени от големите административни центрове, които срещат най-големи
затруднения

с

интернет

достъпа

главно

поради

пресечения

терен

и

невъзможността за по-добър сигнал. По данни на Преброяване 2011г. за
наличието на компютър и достъп до интернет в област Перник показват, че
40.0% от обитаваните жилища в областта имат компютър, а с достъп до
интернет са 37.1%. С най-нисък дял по този показател е община Ковачевци 6.5
и 5.0%.
Фигура Относителен дял на обитаваните жилища с достъп до интернет и
наличие на компютър по общини
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Източник:НСИ,
Преброяване 2011

Общината има нормална

степен на телефонизация. Мобилните оператори

също имат добро покритие на цялата й територия.
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11.3 Водоснабдяване и канализация
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
В общината, която се състои от център Ковачевци и девет села,
единствено в с. Егълница има изградена водоснабдителна система,
включително до всички махали. В останалите села има изградени улични
водопроводни

мрежи , но голям брой махали не са водоснабдени.

Водоснабдяването на селищата е от съществуващи подземни водоизточници
(каптажи и шахтови кладенци) които са разпределени твърде неравномерно
на територията на община.
Изключение

прави

село

Слатино,

за

което

няма

изградени

водоснабдителна мрежа и съоръжения. Водоснабдяването се осъществява от
собствени водоизточници, намиращи се в имотите на живущите в тях.
Стопанисването и поддръжката на водоснабдителна система в община
Ковачевци се осъществява от „ВиК“ ООД – гр.Перник.
Освен населението с постоянна адресна регистрация, в част от
населените места сезонно или целогодишно обитава и население с
постоянна адресна регистрация в населени места извън общинските граници.
В Община Ковачевци няма промишлени предприятия, които да ползват
питейни води и промишлени води с което да натоварват общ потребителски
поток на водоснабдяването, чието оразмеряване е свързано с домакинствата
и граждански обекти.
Поради продължителното засушаване, което през последните години
трайно се повтаря, дебитът на съществуващите водоизточници значително
намалява. Проблемно е водоснабдяването от 2 до 6 месеца годишно, което
поражда дискомфорт сред население на общината и особено през летния
период сред летуващите в почивните бази. През периода на засушаване във
водопроводните мрежи постъпват минимални водни количества, (в следстие
на сушата през последните няколко години, през лятото се образуват големи
пукнатини в земния слой, които са предпоставка за увеличаване броя на
авариите във водопроводната мрежа) в резултат на което се създават
периоди на прекъснато подаване на водни количеста към потребителите и
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необходимост от запасяване с вода за битови нужди, и това води до
неприятни екологични и здравни проблеми.
В селата не е решен проблемът с основните водоизточници.
Водоизточниците и резервоари за населените места са:
1. с.Чепино – водохващане „Манастира”, НР №1 с V=120м³.
Наличния източник на вода може да задоволи нуждите на населението,
ако се изгради по голям резервоар. Водоизточника има дебит но водата
изтича свободно в дерето. Голяма отдалеченост на водоизточника от
населеното място. Терена е стръмен планински, селото е разпръснато.
2. с.Светля – водохващане „Извора”, каптаж „Горна бахча 1”, каптаж „Горна
бахча 2”, НР №2 „Извора” с V=70м³, НР №3 „Горна бахча” с V=60м³.
Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място,
необходимост от рехабилитация на мрежата и резервоарите
3. с.Сирищник – 6 броя каптажи, събирателен резервоар, НР №4
„Вранкино” с V=150м³, НР №5 с V=100м³
Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място
4. с.Ковачевци – 2 броя шахтови кладенци, НР №6 „Китка” с V=400м³, НР
№7 с V=100м³.
Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място
5. с.Ракиловци – от резервоар №6 „Китка”.
Наличните източници не задоволяват наличните източници задоволяват
потребностите на населеното място – необходимост от по голям
резервоар потребностите на населеното място. Водоснабдяването
обхваща само централната част на селото, пресечения планински терен
и голямата отдалеченост на махалите, създава предпоставки за тяхното
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обслужване от собствени водоизточници. Централната част на селото
се водоснабдява с количества от водоизточника на с. Ковачевци, поради
факта че водоизточника на с. Ракиловци се намира на около 12-13км от
селото

и

е

компрометиран

по

дължина

на

съоръжението.

Местоположението на водохващането е в планината в трудно достъпна
територия. Разходите за възстановяването му или изграждане на ново
трасе не могат да се съпоставят с броя на жителите и ползвателите на
вода в населеното място.
6. с.Косача – 2 броя каптажи, 2 броя шахтови кладенци, черпателен
резервоар с ПС, НР №8 „Трещеница” с V=180м³ и НР №9 „Махала
Стойкови” с V=280м.
Наличните източници не задоволяват потребностите на населеното
място. Планинския терен и разположението на населеното място с много
на брой но малки махали, затруднява обслужването на всички жители с
вода за питейни нужди. Към настоящия момент голяма част от
водоснабдяването за с. Косача се осъществява от водоизточника към
Разрешително №400168/06.08.2004г. за сондажен кладенец с дълбочина
18м, с изградена около сондажа бетонова шахта 2 х 2м, средногодишен
дебит Qср.год = 1.5 л/сек, намиращ се в землище с.Сирищник
7. с.Лобош – шахтов кладенец-стопански двор, НР №10 „Лозище” с
V=120м³
Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място –
необходимост от по голям резервоар
8. с.Калище – тръбен кладенец „Църковниче”, НР №11 „Ридо” с V=180м³
местоположението е в с. Лобош – за тръбния кладенец под яз. Пчелина,
напорния резервоар е от другата старана на пътя над кладенеца в
посока запад в близост до с. Лобош.
9. с.Егълница – каптаж, тръбен кладенец, помпена станция „Лаката”.
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НР №12 „Араклийска” с V=180м³, НР №13 „Беловска махала” с
V=100м³.
Наличните източници не задоволяват потребностите на населеното
място. Планинския терен и разположението на населеното място с
много на брой махали, затруднява обслужването на всички жители с
вода

за

питейни

нужди.

В

село

Егълница

преди

години

водоснабдяването е било включено към водопровод, който идва от с.
Дебели лаг, Община Радомир и се включва към напорния резервоар на
с. Егълница. Напорния резервоар и водопроводната мрежа имат много
загуби и се нуждаят от рехабилитация. Над селото в селото има парк,
където си правят събора, пред него се събират и извират водни
количества които не са проучвани или поне няма данни от проучване.
От водоизточниците, от които се водоснабдяват населените места на
територията на Община Ковачевци, само за 4 от тях има издадени
актуални разрешителни за водоползване издадени от Министерство на
околната среда и водите - Басейнова дирекция на Западнобеломорски
район:
-

Разрешително №400168/06.08.2004г. за сондажен кладенец с
дълбочина 18м, с изградена около сондажа бетонова шахта 2 х 2м,
средногодишен дебит Qср.год = 1.5 л/сек, намиращ се в землище
с.Сирищник за питейно-битово водоснабдяване с.Косача.
Краен срок на действие на разрешителното е 06.08.2029г.

-

Разрешително

№41510250/11.12.2008г.

за

тръбен

кладенец

–

„Църковниче“ с дълбочина 9м, с потопяема помпа спусната на
дълбочина 7м, среднодневен дебит Qср.дн = 1.0 л/сек, намиращ се в
землище с.Лобош за питейно-битово водоснабдяване с.Лобош.
Краен срок на действие на разрешителното е 11.12.2033г.
-

Разрешително №41510249/11.12.2008г. за тръбен кладенец –
„Тайница“ с дълбочина 265м, с потопяема помпа спусната на
дълбочина 36м, среднодневен дебит Qср.дн = 1.0 л/сек, намиращ се в
землище с.Лобош за питейно-битово водоснабдяване с.Лобош.
Краен срок на действие на разрешителното е 11.12.2033г.
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-

Разрешително

№41510261/22.04.2009г.

за

шахтов

кладенец

с

дълбочина 10м, с центробежна помпа спусната на дълбочина 9м,
среднодневен дебит Qср.дн = 0.777 л/сек, намиращ се в землище
с.Ковачевци за питейно-битово водоснабдяване с.Ковачевци.
Краен срок на действие на разрешителното е 22.04.2034г.
На вход населени места не са монтирани водомери за измерване на
подадените водни количества.
Опазването

на

водите,

предназначени

за

питейно-битово

водоснабдяване се осъществява чрез определяне на зони за защита на
питейни води и поддържане на доброто им състояние чрез предотвратяване
или намаляване на непрекото отвеждане на замърсители, които включват
територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната
повърхност над подземни водни тела по чл.119, ал.1, т.1 и 2 от Закона за
водите.
В границите на Община Ковачевци попадат следните зони за защита на
водите (ЗЗВ) по смисъла на член 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите:
-

Санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец „ШК-1“,

с.Ковачевци за питейно-битово водоснабдяване на с.Ковачевци за която
Басейнова дирекция ЗБР води процедура за определяне на зоната.
-

Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „ТК-1“,

с.Сирищник,община

Ковачевци,

за

питейно-битово

водоснабдяване

на

Национален детски екологичен комплекс в землище на с.Ковачевци, за която
Басейнова дирекция ЗБР води процедура за определяне на зоната.
-

Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „Църковниче“,

с.Лобош за питейно-битово водоснабдяване на с.Лобош, определена със
заповед № СОСС-192/16.12.2011 издадена от Директора на БД ЗБР.
-

Санитарно-охранителна зона около сондажен кладенец „Над

ТКЗС“, с.Чепино, за която БД ЗБР води процедурата на определяне на зоната.
Основният проблем, свързан с водоснабдяването на населението, е
състоянието на водопроводната мрежа. Вътрешната водопроводна мрежа във
всички населени места е изградена предимно от азбестоциментни, стоманени и
поцинковани тръби, които са силно амортизирани и са причина за чести аварии
и нарушаване на водоподаването към консуматорите.
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Довеждащите

водопроводи

от

съществуващите

резервоарите и от резервоарите до улична мрежа

водоизточници

до

са изградени главно от

азбесоциментови и стоманени тръби, с изтекъл срок на годност. Поради това
по-голямата

част от тях са в недобро експлоатационно състояние, често

аварират, което води до загуби на вода и увеличени експлоатационни разходи.
В общината не е извършвана реконструкция на водопроводната мрежа с
цел намаляване на загубите. (Извършена е подмяна на водопроводната мрежа
на половината от с. Ковачевци, за останалата част се търси финансиране, за
да се въведе обекта в експлоатация)
Изградените В и К системи по елементи (дължини, диаметри и вид на
използваните материали на В и К мрежата) за община Ковачевци са:
с.Ракиловци: - довеждащ водопровод от полиетиленови тръби ф100 1000м и ф125 – 1750м
- ВВМ от азбестоциментови тръби ф60 – 817м, ф80 –
2500м,
ф100 – 500м /изпълнени до 1980г./
с.Косача: - довеждащ водопровод от полиетиленови тръбиф100 – 1200м
и ф125 – 4700м, стоманени тръби ф125 – 1687м /изпълнени
до 1980г./
- ВВМ от полиетиленови тръби ф32 – 1460м, ф50 – 614м,
ф63 –156м. стоманени тръби ф50 -1240м, ф125 – 117м и
ф200 – 233м
с.Калище: довеждащ водопровод от полиетиленови тръби ф90 – 2600м
с.Ковачевци: - довеждащ водопровод от азбестоциментови тръби ф60 –
2000м /изпълнени до 1990г./ , стоманени тръби ф60 –
3000м, стоманени тръби ф110 – 1500м, стоманени тръби
ф150 – 719м /изпълнени до 1990г./
- ВММ от стоманени тръби ф80 – 2400м, ф110 – 3471м
/изпълнени до 1990г./
През 2014 или 2015г.има частична подмяната на
водопровода с полиетиленови тръби, за което няма данни.
с.Лобош: - довеждащ водопровод от полиетиленови тръби ф100 – 800м
и асбестоциментови тръби ф100 – 150м /изпълнени до
1980г./
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- ВВМ от азбестоциментови тръби ф60 – 722м, ф80 –
5888м /изпълнени до 1980г./ ,

от полиетиленови тръби

ф80
– 1299м
с.Светля: - ВВМ от азбестоциментови тръби ф60 – 3836м /изпълнени
до 1980г./
с.Егълница: - довеждащ водопровод от асбестоциментови тръби ф80 –
2000м, ф100 - 3400м, ф125 – 5400м /изпълнени до 1980г./
довеждащ водопровод от полиетиленови тръби ф100 –
640м
- ВВМ от асбестоциментови тръби ф60 – 645м, ф80 –
10576м, ф100 -577м /изпълнени до 1980г./.
Преобладаващ е процента на азбестоциментовите водопроводи – над
80% при довеждащите водопроводи и 74,65 % в разпределителната мрежа.
Поради амортизацията на В и К мрежата на територията на общината
разходите не могат да се планират предварително точно, а се реализират
според

възникналите

нужди.

Съществено

перо

е

и

заплащането

на

изразходваната ел.енергия за функционирането на помпите на територията на
общината.

Летния сезон се характеризира с високи температури и слаби

валежи и с цел задоволяване потребностите на населението от вода за битови
нужди, помпите в населените места в които водоснабдяването е помпажно се
налага да работят на режим 22 часа.
За решаване на проблеми с водоснабдяването в община Ковачевци
са разработени проекти за водоснабдяване на с.Калище и разширяване на
проучванията в хидрогеоложки план за търсене на нови водоизточници,
чието значение и каптиране ще увеличи дебита и възможния потенциал за
включване на нови абонати, а също и инвестиционен проект за разширяване
на водоснабдителната система и изграждане на нов резервоар за питейна
вода в с.Ковачевци. До момента са извършвани частични ремонти в рамките
на профилактичните мерки за поддържане на водопроводната мрежа.
В заключение е необходимо да се отбележи, че поради изтекъл
експлоатационен период на съществуващите външни и улични водопроводи,
същите

често

увеличаване

аварират,

което

води

до

загуби

на

вода

и

на експлоатационните разходи е необходимо реконструкция и
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разширение на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на нови
водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово
водоснабдяване. Необходимо е също така съществуващите водоснабдителни
съоръжения

–

водохващания,

резервоари,
да

бъдат

водоснабдителни

рехабилитирани,

с

помпени
оглед

станции

и

по-доброто им

функциониране. За контрол на разходите на водни услуги трябва да бъдат
монтирани водомерни възли. Необходимо е също така съществуващите
санитарно охранителни зони около водовземните съоръжения да бъдат
рехабилитирани и осигурен контрол на ограниченията и забраните в
границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води.
място

е

водопроводи

необходимо
както

и

трасетата
точното

Не на последно

на съществуващите довеждащи

местоположение

на

съществуващите

водоизточници и съоръжения да бъдат проверени посредством геодезическо
заснемане и нанесени на картите, където не са показани.
КАНАЛИЗАЦИЯ
В границите на Община Ковачевци няма предприятия или съоръжения с
рисков потенциал по отношение на водите. Битовите отпадъчни води,
формирани на територията на Общината се заустват в изгребни и септични ями
и частично във водоприемниците без предваритено пречистване
От населените места на общината, единствено в с.Ковачевци е
изградена частично смесена канализация с дължина на мрежата 4819 м.
Съществуващата канализация е изпълнена от тръби от ф200 до ф500. Тя е за
битово-фекални води, но на места в нея са заустени и дъждовни води.
Канализационната мрежа е амортизирана, не обхваща всички квартали на
селото, а отделни клонове минават през частни имоти. Канализационната
мрежа се използва едва от 20% население на Ковачевци и не работи добре.
Част от отпадните води се губят по мрежата, а друга част стига до
пречиствателната станция.
Пречиствателната станция за отпадни води е пусната в експлоатация
през 1982 година. Проектирането на пречиствателната станция е предвиждало
положителен

прираст

на

населението,

поради

което

е

значително

преоразмерена. Проектирана е за обслужване на население 2000 души, за

87

обслужване на селата Ковачевци и Сирищник. Проектирана е със следните
параметри:
Qср.ден. = 1210 м3/ден
Qмакс.час = 50.4 м3/час
Технологичната схема на пречистване е механично пречистване,
биологично пречистване, обеззаразяване на водата и третиране на утайките.
В момента станцията не в добро техническо състояние. Довеждащ канал
е прекъснат малко преди помпената шахта и водата се излива по тревните
площи на площадката. Саваците са изпочупени, като по-едрите метални части
са разграбени. Грубата решетка липсва, пясъкозадържател е полуразрушен, а
площадката за събиране и отцеждане на пясък е изцяло разрушена. Помпената
шахта,

биобасейна с

низко

натоварване,

вторичен утаител,

контактен

резервоар за обеззаразяване на пречистената вода, утайко уплътнителя ,
иззушителните полета и обслужващите сгради се нуждаят от рехабилитация и
цялостен ремонт. Но обслужването на тези съоръжения ще има доста поголеми

есплоатационни

и

амортизационни

разходи

в

сравнение

с

новопроектирано такова.
През

2008г.

е

изготвен

идеен

проект

за

„Реконструкция

на

канализационна система и съоръжения с.Ковачевци“ и съгласно него, е
предвидена нова пречиствателна станция за биологично пречистване с
третиране на азот и фосфор и обеззаразяване на водата. Новопроектираното
съоръжение е разделено на две отделни, като първото работи целогодишно с
капацитет

Qср.ден. = 65 м3/ден, а второто с капацитет

Qср.ден. = 55 м3/ден се

експлоатира само от май до септември.
В някой от останалите населени места на община Ковачевци има
частично изградена улична канализация по стопански начин, която е с
неизяснен

статут.

предприятие

„В

Същата
и

К“

не

ООД

се
гр.

стопанисва

от

експлоатационното

Перник, а от кметовете и кметските

наместници по населени места. Отводняването на съществуващите сгради
в населените места се осъществява посредством съществуващи изгребни
ями или септични ями с попивни кладенци които не изпълняват до голяма
степен предназначението си и това води до преливане и недопустими течове
по улиците на населените места.
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Липсата на изградена канализационна мрежа на по-голяма част от
территория на общината влошава екологичната обстановка.
Релефът на община Ковачевци е планински и полупланински. Селата
се състоят от отделни махали и това усложнява изграждането на
пречиствателни съоръжения. Едно от главните мероприятия по опазване на
околната среда е изграждане на нови пречиствателни станции за отпадните
води в с.Ковачевци и в селата, където е възможно.
В района на общината се намира язовир „Пчелина“ с обем V=52 мл/м3.
С цел недопускане на замърсяване на околната среда и водите на
язовира и вливащите се в него реки е необходимо в отделните села и в
зоните за отдих около него да се изградят модулни пречиствателни станции
за отпадните води.
За постигане на целите за опазване на околната среда е необходимо

реконструкция и разширение на съществуващата канализационна мрежа и
изграждане на нова.
На приложения чертеж – В и К схеми към ОУП са дадени
местоположението
съществуващите

на

съществуващите

довеждащи

водоизточници,

водопроводи

до

трасетата

населените

на

места,

местоположението на съществуващите водоснабдителни резервоари и
местоположение на съществуващата пречиствателна станция за отпадни
води в с.Ковачевци.
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Баланс на територията
Наименование на териториалния елемент

Площ на
съществуващи
елементи
в ха

Площ на
проектни
елементи

в%

в ха

в%

5.14
0.05
0.06
0.04
0.08
0.11
0.12
0.02
53.97
19.92
0.69
0.79
32.57
35.29
34.42
0.87
4.57
0.46
0.08
0.00

775.06
7.23
15.53
10.08
21.39
19.23
26.84
2.73
7760.95
2866.12
98.05
115.13
4681.65
5115.41
4989.77
125.64
662.53
66.70
11.92
0.00

5.35
0.05
0.11
0.07
0.15
0.13
0.19
0.02
53.54
19.77
0.68
0.79
32.30
35.29
34.42
0.87
4.57
0.46
0.08
0.00

14495.60 100.00

14495.60

100.00

297.01
0.8
0
18.03
3.39
0
21.42

2.05
0.01
0.00
0.12
0.02
0.00
0.15

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Обществено-обслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
6. Озеленяване, паркове и градини
7. Спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство
9. Земеделски територии, в т.ч.:
9.1. обработваеми земи - ниви
9.2. обработваеми земи - трайни насаждения
9.3. необработваеми земи
9.4. др. земи (в т.ч. мери и пасища, ливади и др.)
10. Горски територии, в т.ч.:
10.1. гори
10.2. др. горски
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации
13. Техническа инфраструктура
14. Територии за добив на полезни изкопаеми
ОБЩА ПЛОЩ

745.32
7.23
8.90
6.08
11.51
15.70
17.80
2.73
7823.66
2887.19
99.59
115.20
4721.68
5115.52
4989.88
125.64
662.53
66.70
11.92
0.00

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А. Територии за природозащита
Б. Защитени територии за опазване на КИН
В. Територии с особена териториалноустройствена защита
Г. Територии за възстановяване и рекултивация
Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища
Е. Други нарушени територии
Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването

297.01
0.8
0
18.03
3.39
0
21.42

2.05
0.01
0.00
0.12
0.02
0.00
0.15
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12. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА
КОВАЧЕВЦИ

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23,
ал. 2, т. 15, буква з от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените планове (Обн. ДВ бр. 57/2001 г.)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ
Чл. 1. Предмет и цел на правилата и нормите
(1) Правилата и нормите за прилагане на ОУП на Община Ковачевци са
неразделна част от плана.
(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно
следните изисквания:









Създаване на здравословни условия на обитаване, труд и отдих;
Задоволяване жилищните нужди на населението;
Планово усвояване на природни среди за нуждите на зимния и летен
отдих и туризъм;
Задоволяване рекреационните нужди на населението на общината и
района;
Запазване екологичното равновесие и биологичното разнообразие на
природния комплекс;
Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места,
оформяне на облика и хинтерланда им;
Икономично използване на теренните ресурси;
Опазване на културно-историческото наследство.

(3) Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на Община
Ковачевци са:





Общински органи на управление;
Органи на експертиза;
Органи на контрол;
Физически и юридически лица.

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на Община
Ковачевци са законово определени и всички последващи действия се
съобразяват с това.
ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
РАЗДЕЛ I. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ
Чл. 2. (1) С одобряването на ОУП на Община Ковачевци и правилата и нормите
към него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към
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съответните устройствени
прилагането му.

зони,

стават

задължителни

по

отношение

(2) При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за
отделни населени места на общината, трябва, в изготвеното за случая задание
за проектиране, залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на
тези, предвидени в ОУПО.
Чл. 3. Устройствените зони с определен режим на ползване и застрояване в
зависимост от специфичното си предназначение биват:
(1) Универсална жилищна зона - Ж, включваща следната разновидност със
съответните норми:
Разновидност на
жилищната
устройствена
зона
Жм

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %

Интензивност на
застрояване
Кинт.

Необходима
озеленена площ
Позел. в %

до 60

1.2

мин. 40

(2) Производствени територии – П
Разновидност на
устройствена
зона
Пп

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %
50 - 80

Oзеленена площ
Позел. в %
20 - 40

Интензивност на
застрояване
Кинт.
1.0 – 2.0

(3) Територии за рекреационни дейности - О
Разновидност на
устройствена
зона
Ов

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %
40

Oзеленена площ
Позел. в %
50

Интензивност на
застрояване
Кинт.
0,8

Чл. 4. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски
територии, територии за водни площи и течения, за транспорт и комуникации и
техническа инфраструктура.
(1) Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне
поземлени имоти, държавна, общинска и частна собственост.
(2) Земеделските територии са териториите съгласно КВС.
(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища
от републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно
Закон за устройство на територията, Закон за пътищата, Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на различните видове територии, Наредба
№ 1 за проектиране на пътищата и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
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проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии.
(4) Водни площи са съществуващите водни течения и площи.
(5) Територии за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от
тях за разполагане на линейните и площни обекти на системите за
водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, газоснабдяването за
сметосъбиране.
(6) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни
устройствени планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата
на планово задание и се съобразяват с предвижданията на ОУПО.
(7) Смяната на земеделските земи за неземеделски нужди се допуска в
оказаните в плана места, като те са параметрират с занижени показатели, както
следва:
а. за жилищни нужди – прилагат се нормите по чл.3 (1)
б. за територии за рекреационни дейности от типа Ок (ПЗ- 30%, Кинт 1,2,
мин.озел.50%);
в. за производствени територии Пп ( ПЗ до 80%, Кинт до 1,5, мин. озел. 40%)
Чл. 5. Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват
съобразно изискванията и определените от Закона за културното наследство
(Обн. ДВ бр. 19/2009 г.).
Чл. 6.
Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени
зони се подчиняват на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001
г.) и наредбите на МРРБ , МК и МЗ.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. Общината може да придобива имоти – собственост на физически и
юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУП на Община
Ковачевци при наличие на ОУП или подробен устройствен план, разработен в
съответствие с ОУП на Община Ковачевци.
1. Придобиването на имоти става в съответствие с чл. 205 от ЗУТ.
Чл. 8. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната
територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и
работни проекти и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на
Община Ковачевци.
Чл. 9. Общият устройствен план на Община Ковачевци може да бъде изменен
само в случаите, предвидени в чл.134 ал. 1 от ЗУТ.
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РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община
Ковачевци не отменят действащите общи нормативни актове в областта на
устройството на територията и други такива, свързани с тази материя.

13. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

• Община Ковачевци
• МЗХ
• РИОСВ - Перник
• ОПУ - Перник
• НИНКН
• НАИМ-БАН
• ВИК – Перник
• ЧЕЗ – Разпределение България АД
• НКЖИ
• Мтел
• ДГС
• Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Ковачевци
• Общински план за развитие на община Ковачевци
• Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове;
• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони;
• Закон за регионалното развитие;
• Закон за опазване на околната среда;
• Закон за защитените територии;
• Закон за културното наследство;
• Закон за биологичното разнообразие;
• Закон за водите;
• Закон за горите;
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд;
• Закон за опазване на земеделските земи;
• Закон за туризма;
• Закон за административно-териториалното устройство на
Република България;
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• Закон за пътищата;
• други нормативни (законови и подзаконови) документи
• Европейска конвенция за ландшафта
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство
• други
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