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РЕПУ БЛИКА ГЪРЦИЯ
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Кочан

Вълк осел

Долен

Слащен

Плетена

Тухови ща

Годешево

Кри бул

Вак ли ново

Оси на

Фъргово

Жи жево
Боголи н

Сатовча

ЗЗ "Места"
BG0002076

ПР "Конски дол" ПР "Конски дол" 
ЗМ "Манастирището" 

ЗЗ "Долна Места"
BG0000220

ЗЗ "Родопи Западни"
BG0001030

ЗЗ "Родопи Западни"
BG0001030

ЗЗ "Родопи Западни"
BG0001030 ЗЗ "Западни Родопи"

BG0002063

ОБЩИНА
ДОСПАТ

ОБЩИНА
ХАДЖИДИМОВО

ОБЩИНА
ГЪРМЕН

ОБЩИНА
СЪРНИЦА

ОБЩИНА
БАТАК

Защи тени  тери тори и  /по ЗЗТ/, 
Защи тени  з они  от НАТУ РА 2000
/по ЗБР/, нарушени  тери тори и

Защите ни те р итор ии по ЗЗТÄM!

Защите ни зони по НАТУРА 2000 
по Дир е ктив а за птиците  /SPA/Ä)(

Защите ни зони по НАТУРА 2000 
по Дир е ктив а за хабитатите  /SCI/ÄF(

ОБЕДИНЕНИЕ "ПЛАНКОНСУЛТ САТОВЧА"  
Обект: Общ устройствен план на община Сатовча 
Възложител: Община Сатовча 
Фаза: Окончателен проект 
Чертеж: Защитени зони и защитени територии 
Мащаб: М 1 : 50 000 
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Представляващ 
Обедин ен ие 
“План кон султ 
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µ
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САТОВЧА

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ М  1:50 000
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

Нови  устройствени  з они

Зона със сме се ни функции - Смф
Чисто пр оизв одств е на зона - Пп, пр ое кт
Пр е димно пр оизв одств е на зона - Пп, пр ое кт
Зона за обще ств е но озе ле няв ане  - Оз
Зона за р е кр е ация - в илна зона - Ов
Жилищна зона - Жм, пр ое кт

Те р е н за те хниче ска инфр астр уктур а - 
Тти, пр ое кт

Те р е н за гр обище н пар к - Тгп, пр ое кт

0 2 4 61 Km
Тери тори и  с общо предназ начени е

Не обр аботвае ми зе ми
Тр анспор т и комуникации

Водни площи
Гор ски зе ми
Гр обище н пар к
Жилищни функции
Комунално обслужв ане  и стопанство

Oбр аботв ае ми зе ми - тр айни насажде ния

Озе ле няване , пар ков е  и гр адини
Обще ств е но-обслужв ащи функции

Пр оизв одств е ни де йности
Складов и де йности
Спор т и атр акции
Стопански гор и
Те р е ни за обе кти на не дв ижимото 
култур но насле дство

Oбр аботв ае ми зе ми - нив и

Те хниче ска инфр астр уктур а
Те р итор ии за в ъзстановяв ане

Комуни к аци онно-транспортни
елементи
Републи к анска пътна мрежа

др уг път / улица

Местна пътна мрежа
Общински път /огр аничите лна 
стр оите лна линия 20 м 
- по 10 м от дв е те  стр ани/

Тр е токласе н път /огр аничите лна 
стр оите лна линия 50 м 
- по 25 м от дв е те  стр ани/

Грани ци

Зе млищна гр аница! ! ! ! ! !

Общинска гр аница! ! ! ! ! ! ! ! !

î PP ! î PP ! î PP ! Дър жав на гр аница

Новопр е дв иде на стр оите лна гр аница
на се лищно обр азув ание

Нов опр е дв иде на стр оите лна гр аница
на насе ле но място

Стр оите лна гр аница на насе ле но място

Областна гр аница! ! ! ! ! !


