
Строителна граница на нас. място/махала

Граница на землище

Граница на община

Нова строителна граница на нас. място/махала

Земеделски територии

Горски територии

Урбанизирани територии

Урбанизирани територии (проектни)

Територии, заети от води и водни обекти

Земеделски територии с допустима промяна

Културно-познавателен маршрут (проектен)

Културно-познавателен маршрут

Хижи

Култови обекти (църкви/манастири)

Военни паметници - НКЦ

Недвижими културни ценности
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60,61,62

с.Чепино

с.Чепино

80385

община Брезник

община

община Земен

община Земен

община  Радомир

община  Радомир

община  Перник

с.Светля

с.Светля

65591

с.Слатино

с.Слатино

67266

с.Косача

с.Косача

38724

с.Сирищник

с.Сирищник

66648

с.Ковачевци

с.Ковачевци

37513

с.Ракиловци

с.Ракиловци

61947

с.Лобош

с.Лобош

43918

с.Калище

с.Калище

35434

с.Егълница

с.Егълница

27043

яз. Пчелина

мах.Соколица 

мах.Локарци 

мах.Андреевска 

мах.Ковачка 

мах.Калайджийска 

мах.Петкова 

мах.Стефанова 

мах.Грънчарска 

мах.Йовина 

мах. Боневите 

мах. Г. Табакови 

мах. Шаркова 

мах. Мемчурска 

мах. Митревите 

мах. Хранова 

мах. Панева 

мах. Джорева 

мах. Гьореви 

мах.Мицеви 

мах.Клашненци 

мах.Пудева 

мах.Белиловите 

мах.Ченгенова 

мах.Соколова 

мах. Тренчова 

мах. Д.Миховци 

мах. Г.Миховци 

мах.Къшладжийска 

мах.Денева 

мах.Пазванджийска 

мах.Лазева 

мах.Стаменова 

мах.Гинкина 

мах.Бинева 

мах.Достина 

мах.Танева 

мах.Джилни рид 

мах.Количкова 

мах.Антова 

мах.Ортачийска 

мах.Вучкова 

мах.Момчилова 

мах.Стойчина 

мах.Влашкина

мах. Куларска 

мах.Калайджийска

мах.Весини 

мах.Джоманска

мах.Тодорина 

мах.Лашкова 

мах.Циганка 

мах. Ковашка 

мах.Стойковци 

мах.Еленинци 

мах.Пуева 

мах.Поляна 

мах.Томанова 

мах. Груева 

мах.Ранови 

мах.Малинова 

мах. Канинци 

мах.Бачевци 

мах.Джалевци 

мах. Костевци

мах. Кацарска 

мах. Карпузка 

мах. Поповци 

мах.Гърковци 
мах.Милошевци 

мах.Стевовци 

мах.Вучковци 

мах.Манчовци 

мах.Миленска 

мах.Портарци 

мах.Тошевци 

мах. Кючуковска 

мах. Пенинци 

мах. Раденковци 

Араклииска мах.

Джагалска мах.

Ярева мах.

Шалавардина мах.

мах.Лятовци

Клинчарска мах.

Станчева мах.

Угринска мах.

Дяволска мах.

Билярска мах.

Класанова мах.

Панчова мах.

Класанова мах.

Соколова мах.

Попова мах.

Барбутска мах.

Николинска мах.

Паунова мах.

Джагалска мах.

Лисичкова мах.

мах.Светларци

Бумбарска мах.

Ланзова мах.

Лисичкова мах.

Миладинова мах.

Беловска мах.

Врабчанска мах.

Стефанова мах.

мах.Костуринци 

Чепински манастир

мах.Спасева 

мах.Абазови

х. Джамен 

мах.Поляна 

мах. Петковци 

мах. Дирековци 

мах. Кратунковци

мах. Гърковци

р

.
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Радибошки манастир

Земен

мах.Извор

мах.Толикова

мах.Горна бахча

мах.Радева махала

мах.Стойова

мах.Димова

мах.Косачки рид

мах.Шиякова

мах.Велинова

мах.Велинова

мах.Манова

мах.Перунини

мах.Пейчева

мах.Новашка

мах.Тутунджия

мах.Мало Слатино

мах. Карадикова

мах. Дъжкарска 

мах.Шоркина

мах.Пецукова

11

11

10

6

3

2

2

2

8

3

3

Пролетен карнавал "Долината на маските "

Музей на маската

Първи частен дом на авиацията и космонавтиката

Археологически обекти - НКЦ

Маршрут Чепински легенди 2

Маршрут Вучански камък

Маршрут Средновековните църкви от долината на "Мраката"

Маршрут "Свети Йоан Летни"

на предназначението

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
СХЕМА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
М 1:30 000

Устр. планиране:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главен проектант:

ФАЗА:ЧАСТ: СЪДЪРЖАНИЕ:
Схема недвижимо

Предварителен

проект

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Авторски колектив:

Социкономически анализ:

Транспортна инфра .:

ВиК:

Градоустройство

Управител:

арх.Ира Кънева

6/9

Общ устройствен план на

Община Ковачевци

Предварителен проект

Електроснабдяване:

ЧЕРТЕЖ No:МАЩАБ: ДАТА:

декември 2016 г.

1:30 000

ик.Стойко Дошеков

инж.Атанас Атанасов
инж.Людмила Стойкова

НКЦ: арх.Християн Георгиев
арх.Велина Бъчварова

"СЪРВЕЙ ГРУП" ЕООД
инж. Милен Димиев

инж.Станислав Вълев

културно наследство

Забележки:

I. Чл. 35. от НАРЕДБА № 7 за правила и нормативи за

устройство наотделните видове територии и устройствени

зони

Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно

следните режимни изисквания за териториите им , определени

със специални проучвания :

1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са

допустими благоустройствени , строителни, селскостопански ,

мелиоративни и други дейности , които биха нарушили

целостта на почвения слой , като се допуска

използването на земята като пасище ;

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са

допустими изкопни работи , дълбочинна обработка на почвата ,

засаждане на дървета и

култури с дълбока коренова система , като се допуска плитка

обработка на почвата (оран) до 0,25 м.

II. За охранителна зона на археологическите обекти се приема

територията с ширина 10 м. извън границите на обекта според

регистрационата карта .


