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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СВОГЕ 

1.1.1. Обхват 

Планът за интегрирано развитие на община Своге (ПИРО) 2021-2027 г. е 

основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на 

общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва 

цялата територия на общината – землищата на град Своге и всичките 37 села. 

Определени са зони за прилагане на интегриран подход при осъществяване на 

инициативи и проекти за преодоляване на съществуващите дефицити; за подкрепа на 

наличните потенциали; и за рационално използване на възможностите за създаване на 

партньорства за развитие на конкретни територии. Планът за интегрирано развитие на 

общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада 

със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. 

ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на 

интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, 

допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и 

местно развитие. 

В спецификата на община Своге се съдържат аргументите за очертаване на нейната 

визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от 

комплексните анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в 

регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, 

екологично, културно и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и 

съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, 

направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната 

предпоставка за формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен 

продукт на една конкретна програма за действие. 

1.1.2. Цели и задачи 

Планът за интегрирано развитие на община Своге интерпретира и конкретизира 

общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и 

Европа, за да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за 

социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските 

предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Своге е да предложи обща 

рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано 

развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на 

Своге е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, 
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при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Югозападен район от ниво 2 и действащите устройствени планове. 

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните 

задачи: 

 комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително 

разпределение на дейностите и отговорностите между отделните експерти, 

общинските звена и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването 

на ПИРО; 

 Определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие, вкл. Методически 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на 

община (ПИРО) за периода 2021-2027; 

 Информационно обезпечаване чрез събиране, обработка и синтез на данни от 

разнообразни и надеждни източници на информация; 

 Проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането 

на изводи от тях; 

 Извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината; 

 Поставяне на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно 

със синтезен SWOT анализ; 

 Приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения; 

 Очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритети и 

съпътстващите ги мерки и дейности; 

 Разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с 

Методическите указания; 

 Успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни 

целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи. 

1.1.3. Очаквани резултати 

Разработването на ПИРО Своге ще създаде следните резултати в подкрепа на местното 

развитие: 

 Приет от Общинския съвет средносрочен планов документ с хоризонт 7 години за 

управление на общината в периода 2021-2027 г., осигуряващ единство в социално-

икономическото и пространствено развитие на територията и местната общност; 

 Ясно формулирани средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките й с други общини, в съответствие с националните и 

регионални документи за планиране, които съдържат мерки и конкретни 

инициативи, дейности и проекти за развитието на територията и планират 

ресурсната обезпеченост на изпълнението; 
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 Практически осъществено основното изискване към ПИРО за прилагане на  

интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните 

публични и секторни политики на базата на местните специфики; 

 Приемане на ПИРО като рамка за разработване на секторни програми и бизнес 

планове за координиране на съвместните инициативи и проекти за развитие на 

общината. 

1.2. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПИРО СВОГЕ 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Своге е изцяло съобразена с 

разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и Методическите указания за разработване и прилагане 

на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите 

практики на стратегическото планиране на териториите. 

Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му. 

Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-

икономически и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията 

в общината и очертават тенденциите в развитието ѝ. След това продължава с оценка и 

изводи от аналитичната част. На тяхна база е формулирана визия и са отправени 

стратегически предложения (цели и приоритети за развитие на общината). Накрая са 

разписани основните инструменти за успешната реализация, вкл. наблюдението и 

оценката на плана. Неразделна част от документа са съпътстващите го приложения, 

изготвени в процеса на неговото разработване. 

Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както 

следва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Своге; 

 Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на районите на национално ниво; 

 Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят 

върху развитието й; 

 Синтезен SWOT анализ; 

 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 

 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване 

на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

 Определяне на приоритетни зони за въздействие; 

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Индикативна финансова таблица; 
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 Приложения. 

1.2.1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Своге 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. 

Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането на синтезен 

SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и 

съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните 

характеристики в рамките на община Своге и прилежащия ѝ пространствен контекст – 

тенденциите на регионално, национално и европейско ниво.  

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната 

характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 

развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на 

община Своге. Проучена е транспортната система, количествените и качествените 

измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи. 

Административният капацитет на общината е представен като единство на 

възможности и ограничения за приложение на политики и изпълнение на проекти при 

взаимодействие между община Своге, неправителствения сектор и бизнеса.  

Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите от 

проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално 

ниво. Откроени са взаимовръзките между двата анализа. 

На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Своге със 

съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното 

развитие. Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско 

ниво. 

Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно 

съответстват на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация, 

становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с 

изводите от проведените публични дискусии и целеви анкети. 

1.2.2. Стратегически цели, приоритети и мерки за развитие за периода 2021-2027 

г. 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на 

плановия период, формулирането на цели, приоритетни области и мерките към тях. 

Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и 

съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. Използването на 

интегриран подход за планиране на регионалното и пространственото развитие изисква 

целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с 

факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от 
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населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 

инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените 

планове за развитие на територията. Към подхода се присъединяват и проследените 

обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на стратегическите 

документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са използвани за синтезирането на 

ключови теми. По този начин се постига синергичен ефект между резултатите на 

отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят 

повече от един приоритет. 

1.2.3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на 

ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност 

Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа 

за партньорство и сътрудничество. 

В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от 

определянето на заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на 

активна комуникационна среда, в която да се обменят идеи и опит между хората. 

Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация, 

представяне на ПИРО и съвместно действие между община Своге, кметовете на селата, 

културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и 

експертния екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на 

разработването на плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите 

седем години. 

1.2.4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини 

На база анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие, са определени приоритетни зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в Програмата за реализация на плана. Това са пространствено 

обособени територии с определена характеристика и състояние на физическата среда, 

социална структура на населението. Те са определени на базата на общи 

характеристики на определена територия или общи проблеми и потенциали за 

развитие. Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси. 

1.2.5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача, на основата на целите и 

приоритетите за развитие, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на 

факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 

възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за 

изпълнение. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО и 
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представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически 

предложения. Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, описани 

и обосновани отделните обекти и връзките между тях. Извършена е оценка на 

ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са 

посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е 

възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата 

система за наблюдение, оценка и актуализация на плана. Основни компоненти на 

програмата за реализация са: 

 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана (по какъв начин са комбинирани отделните елементи на 

секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите, 

определени в стратегическата част); 

 Индикативен списък на важни за общината проекти, които се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата; 

 Индикативна финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на 

необходимите ресурси за реализация на мерките. Прогнозираният общ финансов 

ресурс е разпределен между отделните приоритетни области от стратегията на 

плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от страна на всички 

партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно 

управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови 

средства са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Своге да 

привлича и управлява средства от Оперативните програми. Приложени са методи за 

оценка и прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на проектите, част 

от различните приоритетни области. 

1.2.6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и 

рисковите територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за 

пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и 

природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и 

пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването 

на екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от 

природни бедствия. В тази част от ПИРО Своге е описана връзката между 

идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели и 

приоритети в стратегическата част на документа и посочените в програмата за 

реализация мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече 

настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки е ресурсно обезпечено и обвързано 

със система от индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие 

на плана, както и при извършване на междинна оценка или актуализация. 
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1.2.7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за продукт, 

проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, 

измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от „Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ 

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България и наличните данни в община Своге. Така могат да 

бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде 

основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, 

междинната и последващата оценка на плана.  

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена 

система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите 

звена. Подробно описани са отговорностите и компетенциите на отделните звена, 

посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции. 

Идентифицирани са ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и 

актуализация на плана и конкретното участие и принос на въвлеченото звено. 

Ключовите събития са точно разположени във времето за да се въведе управляема 

система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен е начинът за 

интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и оценката. 

Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, 

както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо. 

1.3. ПРЕДПОСТАВКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПИРО 

СВОГЕ 

Планът за интегрирано развитие на община Своге е със срок на действие 7 години. Той 

е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, опазването на околната среда, както и в съответствие с 

целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. В 

него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 

постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Законодателна рамка 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 
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година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото 

прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на 

един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и 

интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се 

изготвяха в периода 2014-2020 г. 

Фигура 1. Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след изменението на 

ЗРР за новия програмен период 

 

Източник: ЗРР, Авторски колектив ПИРО Своге 2020 г.
®

 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

Той е в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани 

териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 и актуализираната 

Национална концепция за регионално и пространствено развитие. Те се изготвят с 

хоризонт от 7 години и очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона от ниво 2 и Общия устройствен план на общината (чл, 13. ЗРР). В 

този смисъл ПИРО следва да отчете и предвижданията на общия устройствен план на 

общината, ако такъв е изготвен към момента на разработването му или двата 

документа да се изготвят паралелно, ако е възможно. 

ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според 

чл. 13 от ЗРР. 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва раздел, 

който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 ЗТ). 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко 

влияние върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от 

тях са: 



15 

 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за концесиите. 

Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които 

определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни 

права и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят 

Международните конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които 

е свързана работата в конкретен сектор като права на човека, културно наследство и 

др. 

1.3.1. Стратегическа рамка 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност 

на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно 

ниво. Тези документи са: 

Фигура 2. Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен 

ред 2030 за устойчиво развитие 

 

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за постигане до 2030 г. 
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Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме 

изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките 

ѝ форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското 

стопанство, поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за 

благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и качествено образование, 

рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста 

енергетика и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат изпълнени общо 169 

производни задачи в областта на социално-икономическото развитие. Напредъкът по 

изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти годишно на форум на високо 

равнище под егидата на Общото събрание. 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“ като 

интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за 

устойчиво развитие. В Европа е направено много – приоритетите за устойчиво 

развитие са включени в основни хоризонтални програми, както и в секторните 

политики и инициативи. ЕС е сред водещите сили за приемането на Програмата на 

ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие. 

За да постигнем целите до 2030 г. е необходимо всички страни да съблюдават тези 

цели в цялостната система на стратегическото и програмно планиране от националното 

ниво, през регионалните планове до плановете за интегрирано общинско развитие. 

ПИРО Своге е структуриран и целенасочен в рамките на документа „Към устойчива 

Европа до 2030 г.“ 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С 

тази програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 

2030 г.“ към нашата национална специфика в границите на България. Документът 

определя три стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски 

подем и намаляване на неравенствата, за реализирането на които са предвидени 

целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и 

интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна България; Зелена и 

устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива 

България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите цели са 

дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на правителството са 

определени водещите ведомства по отделните приоритети. 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 

равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. 

и очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните 

региони, области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс 
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продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е 

интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между управлението на 

различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2030. 

Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво 

развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между 

отделните секторни политики и стратегически документи на национално ниво и 

подпомага тяхното синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 

и NUTS 3). 

Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, 

формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и 

техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се 

регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е 

актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите на програмата за развитие на 

регионите 2021-2027 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за 

устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и 

подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и 

стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм 

(поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за 

по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е 

на дневен ред. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: 

отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за 

пространствено развитие; стратегическата ѝ част интегрира в още по-силна степен 

регионалното планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни 

територии със специфични характеристики, потребности и потенциали. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо 

поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа 

След заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. размерът на средствата в 

рамките на Механизма е установен на 672,5 млрд. евро, от които безвъзмездни 

средства на обща стойност 312,5 млрд. евро и възможност за достъп до заемен ресурс 

от 360 млрд. евро. Механизмът предвижда пряко управление от Европейската комисия 

и 100% финансиране на грантовете без необходимост от съфинансиране с национален 

ресурс. 

Критериите за разпределение между държавите членки за 70% от безвъзмездните 

средства вземат предвид населението, реципрочната стойност на нейния БВП на глава 

от населението и средното равнище на безработица през последните 5 години (2015-

2019 г.) в сравнение със средното равнище за ЕС. За останалите 30% показателят за 

безработицата за периода 2015-2019 г. ще бъде заменен във формулата с 

наблюдаваната загуба на реален БВП през 2020 г. и наблюдаваната кумулативна загуба 

на реален БВП за периода 2020-2021 г., която ще бъде изчислена до 30 юни 2022 г. 
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Максималният размер на заемите за всяка държава членка няма да надвишава 6,8% от 

нейния БНД. 

Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза на около 6,217 

млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми. 

За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални 

планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални 

програми за реформи. Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда 

датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националния план 

за възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект 

на план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. 

Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се 

вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г. 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства 

икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 

пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, 

които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на 

икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни 

въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел 

за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, 

Планът полага основите за „зелена“ и цифрова трансформация на икономиката, в 

контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. 

ЕК насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи 

следните водещи области: 

 Ускоряване – приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти 

технологии и ускоряване на разработването и използването на ВЕИ; 

 Саниране – Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните 

сгради; 

 Зареждане и презареждане – Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти 

технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен 

транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения 

транспорт; 

 Свързване – Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички 

региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи; 

 Модернизиране – Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, 

включително на съдебната система и здравеопазването; 

 Разрастване – Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в 

облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори; 
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 Преквалификация и повишаване на квалификацията – Адаптирането на 

образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и 

професионалното обучение за всички възрасти. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югозападен район 

за периода 2021-2027  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район от ниво 2 е 

стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, 

икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия 

програмен период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) 

и отчита предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на 

икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните 

услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, 

туризма и околната среда. 

Стратегическата рамка за развитие на общините от Югозападния регион (в частност 

община Своге) произтича от Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападния регион от ниво 2. Приетата визия, която определя рамката за реализация 

на ИТСР на Югозападен район, поради своя дългосрочен характер, остава непроменена 

от заложената визия в Регионалния план за развитие 2014-2020 г., и е следната: 

Югозападен регион – развиващ своите потенциали за достойно място сред 

европейските райони. 

Основните приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападен район са следните: 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 1: „Подкрепа на регионалните потенциали за 

устойчив растеж“; 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 2: „Инвестиране в човешкия капитал и 

преодоляване на регионалните дисбаланси в осигуряването на достъп до 

качествени услуги“; 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3: „По-добре свързан и устойчив регион“. 

Определените приоритети съответстват на най-важните предизвикателства пред 

развитието на района:  

 Осъществяване на преход към ново индустриално развитие, който да допринесе за 

утвърждаване на водещата роля на региона в конкурентоспособността и растежа на 

националната икономика и за доближаване до икономическите резултати на 

столичните региони в сравнимите икономики на ЕС; 

 Постигане на по-добро качество и достъп до публичните услуги от първостепенно 

значение – образование, здравно обслужване, социални услуги, социално 

приобщаване на уязвимите групи, както и ефективно реализиране на пазара на 

труда, които да гарантират съхраняване на регионалните демографски ресурси и 
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подобряване качеството на живот, социално сближаване и повишаване 

привлекателността за обитаване на всяка териториална общност; 

 Ефективното поддържане, модернизация и развитие инфраструктурите за 

постигане на по-добра транспортна и цифрова свързаност в региона (външна и 

вътрешна; 

 Повишаване на устойчивостта на пространствената структура към климатичните 

промени и прилагани мерки за екологична сигурност и стандарти. 

Общ устройствен план на община Своге 

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) и Общият устройствен план (ОУПО) на 

община Своге са основополагащи планови документи, които дефинират целите, 

приоритетите и насоките за стратегическо и териториално-устройствено местно 

развитие. ПИРО се разработва съгласно чл. 13 от Закона за регионалното развитие, 

докато ОУПО – съгласно чл. 104 на Закона за устройство на територията: 

 ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси 

за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия; 

 ОУПО определя основата за цялостното устройство на териториите на общината, 

като дефинира обща структура и преобладаващото предназначение на 

териториите, трасетата на техническата инфраструктура и режимите за опазване 

на околната среда и обектите на културното наследство. 

ПИРО се разработва с по-кратък времеви хоризонт от 7 години, докато ОУПО – с 

хоризонт между 15 и 20 години. Постигането на устойчиво развитие в общината 

изисква добра съгласуваност и допълняемост между стратегическото и 

устройственото планиране, така че приоритетите за социално-икономическото и 

екологичното развитие да съответстват на модела за териториално развитие. В този 

смисъл Закона за регионално развитие определя, че ПИРО се изготвят в съответствие 

със съответната Интегрирана териториална стратегия и Общия устройствен план на 

общината.  

Към момента на завършване на ПИРО, актуалният етап на разработване на ОУПО е 

свързан с избора на изпълнител на плана – с решение №D73144 от 17.11.2020 г. на 

Община Своге е открита обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на 

община Своге, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)“. В 

определения срок за получаване на оферти – 9.12.2020 г., са получени 4 предложения. 

Към момента на завършване на ПИРО, комисията разглежда Техническите 

предложения на участниците. 

По време на разработването на ПИРО са осигурени предпоставките за доброто 

съответствие между ПИРО и бъдещият ОУПО, като са отчетени ключовите условия и 

изисквания от Техническата спецификация за ОУПО. Техническата спецификация 
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определя Общи изисквания към изработването на ОУПО Своге, които на практика 

представляват приоритетни сектори и насоки за развитие – отчетени и отразени от 

мерките за развитие на ПИРО (мерките на ПИРО обхваща конкретни дейности и 

проекти, които са представени в Програмата за реализация на плана): 

Таблица 1. Съответствие между Техническата спецификация за ОУПО и ПИРО 

Изисквания от Техническата 

спецификация за ОУПО 
Съдържание на ПИРО 

ОУПО да създаде 

устройствени възможности за 

използване на природния и 

културно-историческия 

ресурси за развитие на отдиха 

и туризма, при съобразяване с 

режимите за опазването им 

ПИРО съдържа Мярка 1.1.4. „Изграждане на обслужваща 

туристическа инфраструктура‘ и Мярка 1.1.5. „Маркетинг и 

реклама на туристическите ресурси и продукти насочени 

към развитието на туризма“. 

  

ПИРО съдържа и Мярка 3.2.1. „Опазване, развитие и 

популяризиране на културното наследство“, както и Мярка 

3.2.2. „Интегрирани проекти за обновяване на публични 

пространства и сгради“ като част от приоритет Приоритет 

3.2. „Благоустрояване и обновяване на населените места и 

териториите на културното наследство“. 

ОУПО да създаде условия за 

развитието на социалната и 

техническата инфраструктури 

ПИРО определя Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до 

здравеопазване, образование,  култура и спорт“, вкл. 

следните мерки: 

Мярка 2.1.1. „Обновяване на здравната инфраструктура“; 

Мярка 2.1.2. „Обновяване на образователната 

инфраструктура и развитие на професионалното 

образование“; 

Мярка 2.1.4. „Изграждане на нови открити спортни и детски 

площадки“. 

В рамките на Приоритет 2.2. „Повишаване капацитета на 

социалната инфраструктура и развитие на услуги в подкрепа 

на заетостта“ е Мярка 2.2.1. „Разкриване на нови социални 

услуги в общността, вкл. от резидентен тип“. 

 

Техническата инфраструктура е интегрирана с екологичната 

инфраструктура и подкрепена чрез Приоритет 3.1. 

„Обновяване на техническите инфраструктури и ефективно 

управление на природните ресурси“, вкл. 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и рехабилитация на 

транспортна инфраструктура и изграждане на защитни 

съоръжения“; 

Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на ВиК инфраструктура и изграждане на 

инфраструктура за отпадните води“; 

Мярка 3.1.3. „Оптимизиране на системата за управление на 

отпадъците“. 

ОУПО да отчете външните 

връзки на Община Своге като 

стимулатор за развитие. 

Решаване на инфраструктурни 

и теренни проблеми в 

съответствие с 

целесъобразността им не само 

на общинско, но и на между 

общинско ниво. 

ПИРО Своге съдържа анализ на връзките със съседни 

общини, както и предполагаемото въздействие на големи 

инфраструктурни проекти извън общинските граници.  

 

По отношение на теренните и инфраструктурните проблеми 

са заложени следните мерки и дейности: 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и рехабилитация на 

транспортна инфраструктура и изграждане на защитни 

съоръжения“; 
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Дейност 3.1.1.1. „Реконструкция и рехабилитация и на 

пътища извън населените места и уличната мрежа в 

урбанизираните територии“; 

Дейност 3.1.1.2. „Укрепването на свлачища и 

възстановяването на свлечени откоси“. 

ОУПО да сведе до минимум 

отнемането на земеделски 

земи за нуждите на 

урбанизацията и друго 

строителство 

ПИРО насърчава развитието на земеделието чрез специално 

отредени мярка и дейности като част от Приоритет 1.1. 

„Увеличаване на произведената продукция и добавената 

стойност от трите сектора на икономиката“: 

Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и преработка на 

селскостопански продукти“; 

Дейност 1.1.1.1. „Развитие на биологично растениевъдство; 

пчеларство; животновъдство“; 

Дейност 1.1.1.2. „Преработка на билки, гъби, пчелен мед и 

пчелни продукти в предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост“. 

ОУПО по отношение на 

икономическото развитие на 

Община Своге, да приложи 

постановките на 

стратегическите документи по 

Закона за регионалното 

развитие, отнасящи се за 

общинската територия 

В този аспект ОУПО следа да отчете специалния 

икономически приоритет на ПИРО, който, освен че ясно 

определя приоритетните отрасли, насочва към конкретни 

изисквания за устройството на територията, вкл. развитие на 

индустриални и складови зони, както и на туристическа 

инфраструктура. Пакетът от мерки към Приоритет 1.1. 

„Увеличаване на произведената продукция и добавената 

стойност от трите сектора на икономиката“ включва: 

Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и преработка на 

селскостопански продукти“ 

Дейност 1.1.1.1. „Развитие на биологично растениевъдство; 

пчеларство; животновъдство“ 

Дейност 1.1.1.2. „Преработка на билки, гъби, пчелен мед и 

пчелни продукти в предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост“ 

Мярка 1.1.2. „Развитие на модерни индустриални 

зони/паркове с транспортна осигуреност“ 

Дейност 1.1.2.1. „Устройствено планиране и урегулиране на 

терени за икономически дейности“ 

Дейност 1.1.2.2. „Изграждане на довеждаща 

инфраструктура, вкл. улична мрежа, паркинги, озеленени 

площи за публичен достъп, ВиК и др.“ 

Мярка 1.1.3. „Повишаване на ресурсната и енергийната 

ефективност в МСП от преработващата промишленост“ 

Дейност 1.1.3.1. „Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в МСП“ 

Дейност 1.1.3.2. ‚Модернизиране на производствените 

процеси за преход към „кръгова икономика“ 

Мярка 1.1.4. ‚Изграждане на обслужваща туристическа 

инфраструктура“ 

Дейност 1.1.4.1. ‚Изграждане на посетителско-

информационни центрове‘ 

Дейност 1.1.4.2. „Устройство и маркиране на туристически 

пътеки“ 

Дейност 1.1.4.3. „Приходогенериращи обекти като 

заведения за хранене и места за настаняване“. 
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В допълнение, освен осигурените предпоставки за съответствие между ПИРО и ОУПО 

на етапа на разработване на ПИРО, могат да се допълнят и следните препоръки за 

етапа на разработване на ОУПО: 

 комплексният социално-икономически анализ на ПИРО Своге да се използва като 

информационна основа при идентифицирането на основните проблеми и 

предизвикателства в общинското развитие за целите на ОУПО; 

 основните стратегически насоки на ПИРО за икономиката, общественото 

обслужване, жилищния сектор, опазването на природните забележителности и 

културното наследство, както и за социално-икономическото развитие на зоните за 

интегриран подход, да бъдат подкрепени от устройствените модели за 

териториално развитие на ОУПО; 

На последно място, при необходимост и преценка на общинска администрация 

Своге, ПИРО Своге може да бъде актуализиран, за да бъдат отразени специфични 

устройствени предвиждания на ОУПО – в съответствие с  Правилника за прилагане на 

закона за регионалното развитие (чл. 22) – т. 3. при съществени промени в национални 

или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на 

плана. 

1.4. ОТГОВОРНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИ И ПАРТНЬОРИ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО СВОГЕ 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО  

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните актьори в 

процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, 

общински съвет, заинтересованите органи и организации, вкл. икономическите и 

социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, 

имащи отношение към развитието на общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на 

общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно 

Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, 

изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много 

представители на заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани 

лица трябва да имат постоянен достъп до информация за процеса и възможност за 

даване на становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а впоследствие и при 

неговата реализация. 

Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при 

спазване изискванията на ЗОП) или със собствен капацитет. Кметът е този, който, чрез 

заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по реда на чл. 

20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми в случаите, в които такава оценка е била изискана. 
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Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира 

осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано 

развитие. 

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при 

изготвянето на ПИРО и да получават информация при поискването й. 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото 

приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

Изменение и актуализация на ПИРО 

Актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:  

 При съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

 В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  

 При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана; 

 При приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

Програмата за реализиране на плана. 

Същевременно, изменение на Програмата за реализация на плана може и се насърчава 

да бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната 

актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране.  

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана.  

Наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в 

средата на периода на действие) и последваща (не по-късно от една година след 

изтичането на периода на неговото действие) оценки. Последващата оценка включва:  

 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

 2. оценка на общото въздействие;  

 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  
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 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране 

на ПИРО се осъществява от бюджета на община Своге. 
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СВОГЕ 

2.1.1. Географска характеристика 

Разположение 

Община Своге е с обща площ от 868,61 кв. км и по този показател се нарежда сред 

големите български общини и на второ място в рамките на Софийска област след 

Самоков. Общинската територия попада в Западна Стара планина сред планинските 

ридове на Мургаш на югоизток, Врачанска планина на север и североизток, Козница на 

северозапад, Понор на югозапад, Мала планина и Софийска планина на юг. През 

общината преминава най-дългата българска река Искър, образувайки великолепното 

Искърско дефиле. Живописните извивки на Искър и надвисналите склонове на 

пролома са една от незабравимите гледки в България, а Лакатнишните скали са 

емблематична природна забележителност. 

Общината е разположена в северната част на Югозападния район за планиране и 

Софийска област. Голямата общинска територия обуславя и големия брой на съседните 

общини – Враца, Мездра, Ботевград, Елин Пелин, Столична община, Костинброд, 

Годеч, Берковица и Вършец. По този начин община Своге е разположена на ключова 

позиция между Северна и Южна България, между Югозападен и Северозападен район, 

между Софийска област, област София и област Враца. Стратегическата географска 

позиция се подсилва от направлението по поречието на Искърското дефиле, 

дублирано от железопътен и автомобилен път.  

Транспортната свързаност и достъпност се базира на железопътната линия №2 София-

Горна Оряховица-Варна и републиканския път II-16. Железопътната линия е 

завършена в края на XIX век, като участъкът именно през Искърския пролом, открит с 

дължина 109 км през 1897 г., е най-трудният и най-значим като инженерно-строително 

постижение. Голяма част от гарите, разделните постове и спирките в този участък са 

част от община Своге, вкл. от юг на север Ромча, Владо Тричков, Луково, Реброво, 

Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, Бов, Балкан, Лакатник, Жп Школа и Оплетня. 

Републиканският път II-16 е с обща дължина 88 км и на практика дублира пролома и 

свързва селищата по неговото направление от град Нови Искър в Столична община до 

село Ребърково в община Мездра. Разклонения на второкласния път са третокласният 

път III-164 по направлението на запад от град Своге през селата Свидня и Искрец към 

община Костинброд, както и III-162 по направлението северно от Лакатник през село 

Миланово към общините Вършец и Враца. Железопътната (директни влакове с 

продължителност на пътуването от 35 минути) и автомобилна (средна 

продължителност на пътуването от около 60 минути) близост до София позиционира 

общината в агломерационния ареал на столицата, което е дефинирано и в 

Националната концепция за пространствено развитие на България. 
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Локацията и транспортната осигуреност задават перспективи за разнообразни 

междуобщински партньорства и проекти със съседни общини. Междуобщинското 

сътрудничество с принос за развитието на специфични територии с общи проблеми и 

потенциали,  надхвърлящи административните граници на дадена община, ще бъде 

приоритет през новия програмен период. Инструментът за подобни модели на развитие 

ще бъдат интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). В рамките на ИТИ ще се 

комбинират проекти на различни общински администрации с водещ партньор градска 

община бенефициент по Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. 

Участващите общини от селските райони ще могат да участват със специално 

заделените средства за „меки“ мерки по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

(ПРЧР), Програма „Образование“ (ПО), Програма „Конкурентоспосбност и иновации в 

предприятията“ (ПКИП), Програма „Околна среда“ (ПОС), или с инфраструктурни 

мерки по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 

периода 2021-2027. В случая на Своге, потенциални партньори в ИТИ могат да 

бъдат община Ботевград от Софийска област и община Враца от едноименната 

област. В подобни концепции с ресурс по Приоритетна ос 1 може да участва и 

Столична община. 

Релеф 

Релефът в община Своге отразява релефните особености на Западна Стара планина с 

планински ридове и речни долини, с карстови и ерозионни форми, представени най-

вече от Искърския пролом. Общинската територия е разделена от река Искър на 

приблизително две части – източна и западна, като реката следва посоката от юг на 

север до село Лакатник, където прави завой и сменя посоката на течението си от запад 

на изток. Планинският релеф по поречието има характерен платовиден характер със 

стръмни и на места отвесни склонове, които се извисяват значително над нивото на 

реката. Ерозионните форми са представени от впечатляващи скални образувания като 

Лакатнишките скали и Джуглата край село Церово, а освен с тях общината е известна и 

с множество пещери. Друга по-голяма речна долина е образувана по поречието на 

Искрецка река, през която е прокарано направлението на път III-164. Много живописна 

е долината по река Грабровница, през която минава общински път към манастира 

„Седемте престола“ и село Осеновлаг. 

Най-високата точка е връх „Козница“ – 1636 м в Ржана планина, докато най-ниската 

точка се намира по течението на река Искър на границата с община Мездра. По данни 

на държавно горско стопанство „Своге“, общата площ на горските територии е 52 

919,5 ха – 529, 20 кв. км или 60,9% от общинската територия. Огромен дял от над 90% 

от горските територии попада във височинния пояс от 601 до 1800 м с преобладаващ 

вид на буковите и иглолистните гори. Останалият дял на горските територии попада 

във височинния пояс до 600 м с преобладаващо дъбови гори. Средната надморска 

височина варира между 851 и 900 м.  

Стръмният планински релеф е предопределил функционално-пространствена 

структура с концентрация на населените места в речните долини на Искър и 

Искрецка, както и ниската гъстота на транспортната мрежа. Извън тези долини са 
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разположени села с малък брой население и специфична пространствена структура с 

много на брой отдалечени махали от малък брой къщи. Релефните форми и особености 

определят и голямото богатство от смесени иглолистни и широколистни гори, като 

живописните планински пейзажи и скални образувания превръщат общината в 

дестинация за природен, приключенски и екологичен туризъм. 

Климат 

Община Своге се характеризира с умереноконтинентален климат във височинните 

пояси до 1500 м. Над тази височина климатът придобива планински характер с по-

голяма годишна стойност на валежите и по-ниски средногодишни температури. 

Максимумът на валежите е през пролетта, а минимумът през зимата, като 

общогодишната сума достига 700 мм при сравнителни стойности от 590 мм при 

станция Ловеч и 1160 мм при Петрохан. Средната годишна температура е 12 градуса. 

Най-общо в общината има студена зима и прохладно лято, като есенните понижения на 

температурата настъпват по-рано. Значителен е броят на дните със снежна покривка, 

като обилните валежи в горските територии водят до увреждане на дървесните видове 

и изискват регулярна отгледна сеч. Преобладават западните ветрове. 

Превъзходните климатични условия в при село Искрец, вкл. целогодишната липса 

на мъгли, са причина за построяването на белодробния санаториум в селото. 

Санаториумът възниква в началото на XX век като противотуберкулозен санаториум 

след специално проведено проучване по поръчка на цар Фердинанд. При това 

изследване са сравнени климатичните условия в различни места и е избрана 

местността край манастира „Успение Богородично“ при село Искрец. 

Води 

Общината е много богата на водни ресурси, като всички реки попадат в рамките на 

водосборния басейн на река Искър. Освен Искър и споменатите реки Искрецка и 

Габровница, останалите по-големи реки са Скакля, Пробойница, Свидненска, Селски 

дол, Дълбочица, Ковачев дол, Рединска река, Зимевишка река, Лесков дол, Трескавец, 

Батулийска река, Ковайски дол, Лазаров дол, Спасов дол, Осиковски дол, Градешница. 

За повечето местни реки е характерно оформянето на дълбоки долини, като по 

течението на реките се срещат наноси и оформени речни тераси. В община Своге 

липсват язовири и реките изпълняват ролята на основен източник на питейна вода. 

Карстовият характер на релефа е предопределил и наличието на карстови извори – 

изворът в село Искрец, изворът на Скакля и изворът в пещерата „Темната дупка” под 

Лакатнишките скали. 

Почви 

Релефните и климатичните особености, заедно с водните ресурси са определили и 

разнообразието от почви в общината. Присъщите за западния дял на Стара планина 

сиви горски и кафяви горски са сред най-срещаните. Освен тях има почвено покритие 

от канелените горски, а покрай поречията на реките и от алувиално-ливадните. 

Почвеното многообразие напълно съответства на планинския характер на община 

Своге, който е причина за ниския дял на земеделските земи от общата площ (по данни 
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на НСИ 35,5% при референтна стойност от 58,20% за цялата страна) с липса на 

висококатегорийни земеделски територии. 

Изобилието от реки и отвесните склонове създават предпоставките за проявяването на 

почвена ерозия. Подобна ерозия се наблюдава по поречията на реките Искър, 

Габровница, дол Трескавец, Лесков дол, Селски дол, Батулийска, Искрецка, Скакля, 

Пробойница, Ромченски дол, Спасовски дол. За да се предотврати отмиването на 

почвения слой в общината още от 30-те години се провеждат необходимите 

мероприята по укрепването на релефа и залесяването с подходящи видове. 

Растителна покривка 

Растителната покривка обхваща голямо разнообразие от горски дървесни видове, като 

най-разпространени са видовете бук, зимен дъб и габър. След тях се нареждат келяв 

габър, благун и цер, явор, трепетлика, мъждрян, космат дъб, ива, клен, мекиш, 

планински ясен, дива череша и др. В по-високите височинни пояси се срещат и 

иглолистните видове ела и смърч, които формират красиви смесени горски масиви 

по планинските склонове. През десетилетията са предприети множество залесителни 

мероприятия, основно с бял бор, за да се намали скоростта на водния отток срещу 

ерозионните процеси. Богатството на горите е основна предпоставка за добрите 

климатични условия и чистота на въздуха, респективно за добрите условия за 

обитаване и отдих в общината. 

Срещат се и множество храстови, полухрастови и тревни видове, вкл. глог, леска, 

шипка, хвойна, птиче грозде, чашкодрян, лазаркиня, светлика, ягода, папрат, коприва, 

беладона, мъхове и др. Значителен брой са регистрираните защитени растения –

сребрист папур, жълт планински крем, пеперудовиден салеп, кълбест салеп, велчево 

плюскавиче, планински божур, горска съсънка, кръглолистна росянка, храсталачна 

глушина, отсеченолистна глушина, червена (Кавказка) липа, ниско бясно дърво, 

хуеция, разделноплоден воден морач, силаум, мечо грозде, лудо биле, келереров 

кентрантус, панчичев спореж. Множество са растенията с лечебни свойства, както и 

билките, за които в общината има отлични условия за отглеждане – глог, шипка, дрян, 

малина, офика, черна и червена боровинка, бял равнец, мащерка, маточина, сладка 

папрат, трепетлика, обикновен киселец, тревист бъз и др. 
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2.1.2. Населени места 

Община Своге обхваща 38 населени места, в които към края на 2019 г. живеят общо 18 

982 души. В общинския център град Своге живеят 7438 души, с което степента на 

урбанизация за общината се равнява на 40%. Тази стойност разкрива значителният 

демографски ресурс на някои от селата – 4 от тях са с население над 1000 души, а още 

4 са с население от 500 до 1000 души. Това са селата Искрец, Владо Тричков, Церово,  

Гара Лакатник, Свидня, Гара Бов, Реброво, Томпсън. Жителите на осемте села 

достигат 8 865 човека, които са повече от населението на град Своге. Същевременно в 

общината има и множество малки села, съставени от разпръснати махали, които имат 

незначително население към днешна дата – 17 села са с население под 100 души, 

докато село Манастирище е останало със само 4 човека. 

Таблица 2. Разпределение на населението в община Своге през 2019 г. 

Население над 1000 

души 

Население между 500 

и 1000 души 

Население между 

100 и 500 души 

Население под 100 

души 

Град Своге – 7 438 д. 

Село Искрец – 1 685 д. 

Село Владо Тричков – 1 

378 д.; 

Село Церово – 1 328 д. 

Село Гара Лакатник – 

1080 д. 

Село Свидня – 961 д. 

Село Гара Бов – 863 д. 

Село Реброво – 817 д. 

Село Томпсън – 763 д. 

с. Миланово – 377 д. 

с. Луково – 276 д. 

с. Осеновлаг – 195 д. 

с. Желен – 177 д. 

с. Зимевица – 171 д. 

с. Габровница – 161 

д. 

с. Дружево – 152 д. 

с. Брезе – 151 д. 

с. Батулия – 147 д. 

с. Лакатник – 90 д. 

с. Ябланица – 90 д. 

с. Заселе – 87 д.  

с. Лесковдол – 79 д.; 

с. Бов – 70 д.; 

с. Редина – 64 д.; 

с. Оплетня – 63 д.; 

с. Огоя – 59 д.; 

с. Губислав – 53 д.; 

с. Еленов дол – 52 д.; 

с. Добърчин – 27 д.; 

с. Заноге – 26 д.; 

с. Церецел – 21 д.; 

с. Бакьово – 20 д.; 

с. Завидовци – 19 д.; 

с. Левище – 14 д.; 

с. Буковец – 13 д.; 

с. Брезовдол – 11 д.; 

с. Добравица – 10 д.; 

с. Манастирище – 4 д. 
Източник на информация: НСИ 

Природните особености са определили и функционално-пространствената структура на 

общината. Териториалното разпределение на населените места следва една основна 

закономерност – концентрация по протежението на реките Искър и Искрецка река. По 

тези две оси са разположени общинският център Своге и по-големите села. Могат да се 

проследят няколко по-значими концентрации на селища с по-голямо население и 

потенциал за стопански дейности: 

 Град Своге е разположен при вливането на Искрецка река в река Искър и при 

пресичането на двете основни транспортни направления за общината – второкласен 

път II-16 и третокласен III-164; 

 Южно от Своге по Искърското дефиле и по протежението на жп линията са 

разположени големите села Томпсън, Реброво и Владо Тричков. Към тях се 

присъединява и Луково. Четирите села са с общо население от 3 234 д.; 
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 Северно от Своге по Искърското дефиле също има голяма концентрация от села със 

съхранен демографски ресурс и разнообразие от туристически забележителности 

като скални образувания, пещери и водопади. В този участък попадат големите 

села Церово, Гара Бов и Гара Лакатник. От село Гара Бов отклонението е до с. Бов, 

а от с. Церово отклонението е за селата Заселе, Зимевица, Заноге; 

 Селата в долината на Искрецка река. Тук са селата Искрец и Свидня с общ брой 

население от 2 646 д. Те до голяма степен са пространствено интегрирани помежду 

си, както и с общинския център Своге, както по този начин се формира и съществен 

селищен ареал между Своге, Свидня и Искрец в посока от изток на запад. 

Тези ареали ще бъдат отчетени при избора и обосновката на зони за интегриран подход 

в ПИРО Своге. 

2.2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

2.2.1. Историческо развитие 

Най-ранните свидетелства за миналото на Искърското дефиле са свързани с 

тракийското племе трибали. Трибалите са споменати за първи път от Херодот през V 

век преди Христа, а през следващите векове те заемат земите на север от Хемус (Стара 

планина), на юг от Дунав и на изток от река Морава. Келтските нашествия през III век 

постепенно изтласкват трибалите на изток от река Ескус (Искър), която се превръща в 

граница между траките и келтите. С тези събития и времена са свързани и разкритите 

тракийски укрепления в Искърското дефиле, към които се счита, че принадлежи и 

укреплението Метериза край село Заселе. Към днешна дата там са запазени градежи на 

височина от 1 метър, но липсват археологически проучвания, които да потвърдят точна 

датировка на древните останки. Предполага се, че тракийска крепост е съществувала и 

при село Миланово, където са запазени зидове от крепостна стена с кули. 

През I век тракийските земи са част от Римските провинции, а в района на дефилето са 

намерени монети от I до VI век. Това е потвърждение, че по време на римските векове 

през дефилето е минавал път от Сердика към река Дунав. През V век и ранните векове 

на Средновековието дефилето остава основен подход от Дунавската равнина през 

Стара планина към Софийското поле. Земите наоколо са били арена на нашествията на 

готите и хуните. Именно от този период (V-VI век) е датирана крепостта край село 

Батулия – единствената древна структура, която до момента е била обект на 

археологически проучвания. Крепостта е била изградена на удобна височина, оградена 

и защитена от три реки. Освен градежи от крепостната стена, са разкрити и сграда, 

градена с хоросан, а южно от нея и улица с каменна настилка, което потвърждава 

значимостта на крепостта и нейното отнасяне към късната Античност. При разкопките 

са разкрити голям брой артефакти, свързани с бита на местните обитатели и най-вече 

фрагменти от съдове за съхранение на зърно, вода и вино. 

Предполага се, че хан Крум преминава от тук преди завладяването на Сердика (по-

късно Средец и София). Именно по това време, в началото на IX век, старопланинският 

дял около река Искър става част от българската държава за първи път.  
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Открити са останки от редица укрепления по протежението на пътя, но заради липсата 

на цялостни проучвания не може да се определи точното време на тяхното изграждане. 

Вероятно значителна чатс от тях са били използвани през Средновековието. 

Искърският пролом е бил важна връзка между земите на север и юг от Стара планина, 

а непристъпните ридове около дефилето със сигурност са били използвани заради 

своите стратегически предимства. Вероятна средновековна крепост е Осиковското 

градище край село Миланово. Според данните на НИНКН, от Средновековието са 

манастирите „Свети Пантелеймон“ и „Света Троица“ в близост до село Огоя. 

Интерес представлява Желенският манастир „Свети Кирик и Юлита“. Според 

запазените предания, той е основан преди завладяването на българските земи от 

османците, като е разполагал със собствени имоти за издръжка на обителта. След края 

на XIV век манастирът е разрушен, а неговите имоти са превърнати във вакъф (имоти, 

използвани за издръжка на мюсюлмански обекти). В края на XVIII и началото на XIX 

век светото място е възстановено, но по-късно отново опустошено. Днес по-запазена е 

само северната стена на църковната сграда, по която могат да се различат и стенописи, 

а използваните червени тухли подсказват, че манастирът датира именно от 

Средновековието. 

През османските векове Искърското дефиле става средище на българщината, където в 

труднодостъпните населени места се оттеглят много българи. През тези трудни векове, 

за да се запази християнската вяра са построени множество църкви, които и до днес 

изпълняват своята духовна роля. Църквата „Рождество Богородично“ в село Миланово 

е от края на XV век. Наследник на средновековен манастир, разрушен при османското 

нашествие, е Искрецкият манастир „Успение Богородично“. Той е възстановен в 

началото на XVII век, като не е изключено тогавашните му стенописи да са били дело 

на знаменития Пимен Зографски, възстановил и изписал майсторски множество църкви 

в софийската околия. Църквата „Свети Теодор Тирон“ в село Зимевица също е 

отнесена към XVI-XVII век. 

През XIX век възраждането на българската култура и идентичност достига и 

Искърското дефиле. След няколко опустошавания през вековете, през 1824 г. наново е 

открит Осеновлагският манастир. През 1848 г. е открито и килийно училище, а 

малко по-късно се строи и голяма манастирска сграда. Църквата „Рождество Пресветая 

Богородица“ е разширена през 1868 г. Църквата при Искрецкия манастир е 

разширена с удобно предверие и изографисана отново през 1845 година с дарения от 

местните жители. През следващите десетилетия към манастирския комплекс е открито 

и килийно училище. През 1860 г. е възстановен Свогенският манастир „Света 

Петка“. Неоценим е приносът на учителя Гроздан Китов от село Брезе, който става 

свещеник с духовното име Герасим и ктитор. Той основава и килийното училище към 

манастира. През 1870 г. от тук преминава пътят на Апостола на свободата – Васил 

Левски. Няма сведения, обаче, по това време да е основан таен революционен комитет 

в Своге. 

Свогенският край посреща българската свободата изолиран, макар и толкова близо до 

новоизбраната българска столица София. Преломният исторически момент за 
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дефилето идва през 1897 г., когато е открита жп линията София-Роман, част от 

направлението Варна-София. Построяването на „българската железница“, както е 

описана от Иван Вазов в емблематичния му разказ „Дядо Йоцо гледа“, променя 

завинаги труднодостъпните старопланински села от двете страни на Искър. Своге се 

превръща в основна гара и административен център, а по протежението на жп линията 

се разрастват села с гари и стопанска дейност като добив на строителни материали, 

въглища и др. През 1908 г. при Искрецкия манастир по указ и с дарение на Цар 

Фердинанд е изграден противотуберкулозният санаториум, който и до ден днешен 

лекува белодробни заболявания. През 20-те години край Искрецка река в Своге е 

построена шоколадовата фабрика на фамилията Пееви, която се развива с много 

упорство от бащата Велизар и синовете му Велизар-младши и Боян. Фабриката и до 

днес произвежда шоколад. От 20-те години е и новата, голяма свогенска църква „Свети 

Петър и Павел“. По това време общината достига население от над 30 000 души (33 045 

през 1934 г., 35 963 през 1946 г. – най-големият брой на населението в исторически 

план). 

През 60-те и 70-те години град Своге не е обхванат от интензивна индустриализация и 

урбанизация, както българските градове в райони с по-благоприятен за застрояване 

релеф. Въпреки това градоустройствено-архитектурният образ на града се променя, 

като се оформя голям градски площад при жп гарата, построяват се нови обществени 

сгради, болница и училища, както и многофамилни жилищни сгради. Днес в община 

Своге могат да бъдат видяни материални свидетелства за различните епохи от 

историята на Искърското дефиле, съхранило своята важна транспортна роля от 

древността до днес, както и ролята си да пази българската идентичност и християнска 

вяра през вековете. 

2.2.2. Културно наследство 

Разнообразните обекти на недвижимото културно наследство в град Своге и селата са 

материалното потвърждение за древната история на Искърското дефиле. Съгласно 

Закона за културното наследство, класификацията на недвижимите културни ценности 

се определя от принадлежността към исторически период, към културна област и от 

вида на пространствената структура. В общината се срещат археологически, 

архитектурно-строителни, художествени и исторически обекти. Значителен е броят на 

църквите с художествена стойност, множество са и архитектурно-строителните 

ценности като стари къщи, воденици и др. В общината са регистрирани и 

археологически обекти, но само един от тях – крепостта край село Батулия, е бил 

проучван до момента. За всички останали липсва експертна оценка относно културно-

историческата стойност и перспективите за консервационно-реставрационни дейности 

и социализация. Липсата на информация за археологическите обекти е част основното 

предизвикателство пред политиката за опазване на културното наследство в общината 

– липсата на актуална информация относно състоянието на обектите. Липсва цялостна 

актуализация на списъка с културни ценности. Могат да се дефинират три основни 

задачи:   
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 Актуализация на списъка с културни ценности в община Своге, вкл. завършване на 

проучване на археологическите обекти и провеждане на процедура по обявяване на 

сградите и археологическите обекти, които към момента са само декларирани, без 

категория и конкретен режим на опазване; 

 Приоритизиране на обекти от списъка – идентифициране на обектите с най-голяма 

културно-историческа стойност, или обектите, с най-голям риск от загуба на 

автентичен вид и разрушаване на конструкцията. Идентифицираните приоритетни 

обекти следва да съсредоточат последващи инициативи и проекти за опазване при 

намирането на подходящите механизми на взаимодействие между собственици, 

общинска администрация Своге и Националния институт за недвижимото културно 

наследство (НИНКН). Добра стъпка в тази посока е изготвената справка за 

показателите на застрашеност в църквите и религиозните обекти на 

територията на община Своге; 

 Дигитализация на обекти на културното наследство. В резултат на осъвременената 

информация следва да се премине към дигитализация на списъка с културни 

ценности, вкл. като се направят цялостни 360 градусови заснемания на най-важните 

обекти. Добра практика в община Своге в това отношение е online платформата с 

основни исторически забележителности на „Читалище „Градище – 1907“, която 

може да се използва като основа и да се доразвитие. 

За изпълнението на тези основни задачи и за провеждането на цялостната общинска 

политика за опазване на културното наследство, Община Своге разполага със 

Стратегия за опазване на културно-историческото наследство на територията на 

община Своге 2021-2025 г. Към Стратегията е разработен План за действие, чиито 

основни дейности са отчетени при разработването на Програмата за реализация на 

ПИРО. 

2.2.3. Обекти на недвижимото културно наследство 

По данни на НИНКН, два са обектите с категория „национално значение“: 

 Църква „Успение Пресветая Богородица” към Искрецкия манастир в село Искрец; 

 Църква „Покров Богородичен” към Осеновлагския манастир в близост до село 

Еленов дол. 

И двата обекта, оценени като значими за наследството на цялата страна, са от средата 

на XIX век и са образец за художествените достижения на възрожденското ни 

изкуство. Останалите обекти са с категория „местно значение“ или само декларирани 

без завършена процедура за предоставяне на конкретен статут. Църквите са 

преобладаващ дял от културното наследство, което потвърждава големия потенциал за 

представяне на църковното архитектурно и художествено изкуство по българските 

земи и развитие на поклоннически туризъм в община Своге.  
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Следващата таблица представя обектите на културното наследство в община Своге: 

Таблица 3. Обекти на недвижимото културно наследство в общината 

Населено място Обекти 

Село Бакьово 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Църква в село Бакьово; 

Село Батулия 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Крепост „Градището“ в м. „Манастира“; 

 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Свети Никола“ и странноприемница; 

Село Бов 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Воденица на Георги Найденов Гергов; 

Воденица на Кирил Иванов Павлов; 

Тепавица на Петър Вунчев Григоров, махала „Габровница“; 

Къща на Велика Иванова Гергова; 

Къща на Кръстьо Вутов Леков, махала „Луково“; 

Къща на наследници на Цоньо Петров Кардашки, махала „Луково“; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Възнесение Христово“; 

Село Брезе 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на Иван Владимиров, махала „Бърдо“; 

Къща на Георги Иванов, махала „Бърдо“; 

Къща на Иван Иванов Кръстанов, махала „Бърдо“; 

Къща на Костадин Гелев, махала „Бърдо“; 

Къща на Радко Милчев Пенчев, махала „Белина“; 

Къща на Александър Манолов Лалев, махала „Ласа Могила“; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Параскева“; 

Манастирска църква в с. Брезе; 

Чешма с каменни релефи, западно от църквата 

Село Буковец 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Надгробна могила, м. „Кръста“; 

Надгробна могила на билото на Старопланинско възвишение, 5-6 км. 

юзгозападно с. Буковец; 

Ранновизантийска крепост, м. „Градовска чукла“ или „Градо“, 1,5 км. 

североизточно с. Буковец; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Николай“; 

Църква „Св. Троица“ в м. „Оградище“; 

Село Желен 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на наследници на Игнат Лалов; 

Къща на наследници на Кръстан Цонев; 

Група от две къщи на братя Еленкови; 

Село Заселе 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Група от две къщи на Марин Симеонов – махала „Селище“; 
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Населено място Обекти 

Село Зимевица 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на Симеон Планчев Савов; 

Къща на Евгений Петров Янков; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църквата „Св. Теодор Тирон“ 

Село Искрец 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ и ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Стенописите на църквата „Успение Пресв. Богородици“ – 

/Санаториум/; Комплекс от сгради към църквата „Успение 

Богородично“ – манастира /сега жилище за персонала/ и санаториума; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църквата „Св. Николай“ 

Село Лакатник 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Воденица на Георги Шунков, /Шуньовската/; 

Воденица на Георги Бенов /Беневата/; 

Воденица на Георги Исаев /Тончовата/; 

Воденица на Стоян Механджийски /Механджийската/; 

Воденица на Манол Нанчов /Врачанската/ в махала „Осоя“; 

Воденица на Георги Цветков /Цветковата/ в махала „Еросия“; 

Средновековно градище, м. „Куленица“ 6 км. югоизточно от Лакатник; 

Средновековно градище, колиби „Заград“, 3,5 км. източно от Лакатник; 

Развалини на манастир, м. „Тръстеная“, 12 км. южно от Лакатник; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Параскева“ 

Село Луково 

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Паметник на загиналите през 1912-1918 г., в м. „Руденица“; 

Паметник на В. Грозданов в м. „Претварешо“; 

Село Меча 

поляна 

(обезлюдено) 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Антично селище, м. „Сребърника“; 

Ранновизантийска крепост, м. „Градище“; 

Римски път през селото, м. „Сребърника“; 

Късносредновековна църква в с. Меча поляна; 

Надгробна могила в с. Меча поляна; 

Гробищната църква в с. Меча поляна; 

Село Миланово 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Рождество Богородично“ в с. Миланово; 

Село Огоя 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Надгробна могила, м. „Валога“, м. „Гюндерица“; 

Надгробна могила, м. „Гюрмезова чука“, ляв бряг на р. Ябланица; 

Надгробна могила в „Огойска“ махала, десен бряг на реката; 

Ранновизантийска крепост, махала „Шарабановци“,1,5 км. северно от 

махалата и 4-5 км. югоизточно от селото, от махала „Градище“; 

Късноантична ранновизантийска крепост, м. „Огойско градище“; 

Римски път, Стара планина, връх Бигла към „Огойско градище“; 

Средновековен манастир „Св. Пантелеймон“; 

Средновековен манастир и оброк „Св. Троица”, м. „Дървето“; 
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Населено място Обекти 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на Любен Петков Гьокев; 

Къща на наследници на Стоян Гьошев Петров; 

Къща на наследници на Стоян Владимиров Гьошев; 

Къща на Ангел Мишев; 

Къща на Бано Василев; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Архангел Михаил“; 

 

Село Осеновлаг 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Първа обществена сграда на кметството Осеновлаг; 

Къща на Стоян Павлов Пльочкарски; 

Къща на Косе Тошев, сега собственост на Тодор Маринов; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Покров Богородичен“ – манастир „Седемте престола“; 

Село Реброво 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Праисторическо селище при гробищата, м. „Селище“; 

Ранносредновековна крепост, махала „Бабул“; 

Стар водопровод, махала „Бабул“; 

Късноантична крепост – връх Могилата; 

Късносредновековна гробищна църква „Св. Богородица“; 

  

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Паметна плоча на загиналите бойци от батальона Хр. Ботев, в м. 

„Марина Мъртвина“; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Гробищната църква „Благовещение“; 

Село Свидня 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на наследници на Доде Теков Стоянов, махала „Круша“; 

Град Своге 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Стенописите на църквата „Св. Петка“; 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Паметник на загиналите през войните 1912-1918 г.; 

Село Томпсън 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Воденица на Лозан Атанасов, махала „Бабул“; 

Серо Церово 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Параскева“; 

Село Ябланица 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Надгробна могила, м. „Царева падина“, 8 км. източно, към махала 

„Търсава“; 

Средновековен манастир, м. „Манастира“; 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Къща на Митър Чорбаджийски – комплекс със стопански постройки; 

Къща на Гена Гетова Стойчева; 

Къща на Недко Стоянов Манчев; 
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Източник на информация: Общинска администрация Своге 

Значителни концентрации от обекти на културното наследство има в селата Бов, 

Брезе, Лакатник и Огоя, като се срещат най-вече археологически и архитектурно-

строителни. За тях обаче липсва актуална информация, вкл. дали все още съществуват 

и дали са със съхранена автентичност. 

Обратно, общинска администрация Своге разполага с актуална справка относно 

състоянието и степента на застрашеност за църквите и манастирите в общината. 

Именно религиозните обекти се отличават с най-голяма културно-историческа 

стойност и потенциал за развитие на туристически маршрути. Значителен е 

потнециалът на трите манастира – Свогенския, Искрецкия и Осеновлагския. Богата 

комбинация от средища на вярата, вкл. множество оброци (свети места, възникнали 

около извор, древен храм и посветени на даден светец и неговото честване) се откроява 

по направлението Своге, Искрец, Брезе. Културното наследство в град Своге е 

представено от малък брой обекти, но старата църква към манастира „Света Петка“ се 

отличава с безценни стенописи. На нея Иван Вазов посвещава своето стихотворение 

„Блян в старата черква“. Новият храм към манастира – „Свети Петър и Павел“, е една 

от най-красивите български църкви, строени в края на 20-те години. Искрецкият 

манастир „Успение Богородично“ е пространствено свързан със санаториума в селото. 

Манастирският комплекс е уникален заради съчетанието от еднокорабна църква и 

отделна сграда със седмоъгълен план – кръщелня-изповедалня. Подобна сграда не е 

описана на друго място в България и наподобява традициите в строителството на 

баптистерий като допълнителна сграда към църквите в Италия през Средновековието. 

Интерес в село Брезе представляват възрожденската църква „Св. Параскева“, както и 

руините на древния манастир „Св. Спас“. 
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2.3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

2.3.1. Обща характеристика 

Ключовите показатели за нефинансовите предприятия в община Своге помагат да се 

проследят и оценят промените и тенденциите в местната икономика за периода 2014-

2018 г. Разгледани са следните показатели с последните актуални данни на НСИ:  

 Брой предприятия – всички нефинансови предприятия, активни през цялата или 

част от референтната година и представили годишен отчет за дейността си в НСИ 

или НАП. Това са всички предприятия, които са реализирали приходи от продажби 

или имат поне един зает; 

 Произведена продукция – стойността на оборота, намалена с балансовата стойност 

на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се 

включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, а 

също и направените разходи за придобиване на активи по стопански начин; 

 Нетни приходи от продажби – приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, 

вкл. приходи от продажби за износ; 

 Приходи от дейността – сбор на 1. нетните приходи от продажби; 2. увеличение на 

запасите от продукция и незавършено производство; 3. разходи за придобиване на 

активи по стопански начин; 4. други приходи, вкл. приходи от финансирания – 

продажба на суровини и материали и продажба на дълготрайни активи. 

Общият брой на предприятията остава стабилен като за периода 2014-2018 година има 

увеличение със само една стопанска единица до 594 предприятия през 2018 г. или 

малко над 6% от всички предприятия в Софийска област. Различна е ситуацията при 

различните икономически дейности, като увеличение в броя на фирмите се наблюдава 

в транспорта, комуникационно-информационните услуги и образованието, докато 

предприемаческата активност в селското и горското стопанство, услугите и 

продажбата на недвижими имоти намалява. През 2018 г. регистрираните 594 

предприятия са произвели продукция на обща стойност от 97 922 000 лв. или 0,89% от 

цялата продукция на Софийска област на стойност 11 015 031 000 лв. При референтен 

дял на населението от над 8%, икономическите постижения на общинската икономика 

показват изоставане спрямо темпът на икономическо развитие в цялата област. 

Съпоставката между дяловете на предприятията и произведената продукция разкрива, 

че ефективността и производителността на стопанските единици в Своге остава 

значително под средното ниво за областта. Произведената продукция на една фирма в 

община Своге се равнява на 164 000 лв., докато за Софийска област същият показател е 

близо 7 пъти по-висок – 1 120 000 лв. По-ниската ефективност и производителност 

на общинската икономика се потвърждава и от съотношението между произведената 

продукция и броят на заетите лица. Средно един зает в община Своге е произвел 42 

000 лв. срещу 182 000 лв. на областно ниво. Делът на община Своге при нетните 

приходи от продажби е малко по-висок и достига до 1,07%, съответстващи на 133 262 

000 лв. за 2018 г. Доколкото произведената продукция е свързана предимно със сектор 
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„Индустрия“, по-високият референтен дял на нетните приходи от продажби показва, че 

сектор „Услуги“ в община Своге има по-голяма тежест в областната икономика. 

Промяната в резултатите по основните икономически показатели разкриват по-малък 

икономически растеж в сравнение със Софийска област и страната: 

 По отношение на произведената продукция, за периода 2014-2018 г. в община 

Своге се наблюдава ръст от 9,71% – от 89 258 000 лв. през 2014 г. до 97 922 000 лв. 

За същия период, ръстът за Софийска област е 33%, а за страната съответно 27,6%; 

 По отношение на нетните приходи от продажби ръстът за общината е малко по-

висок и достига до 11,81%. Но и в този случай се наблюдава съществено 

отклонение от темповете на областно и национално ниво. Съответното увеличение 

за Софийска област е 28%, докато за страната е 25%. 

Въпреки по-ниските постижения в сравнение с обласното и националното ниво, 

положителен знак е увеличението на всички показатели, с изключение на заетите лица, 

при които се наблюдава намаление от 2 473 до 2 294 между 2014 и 2018 г. Намалението 

от над 7%, съотнесено към увеличението от 9,71% в произведената продукция 

категорично показва повишение в ефективността на местните предприятия, въпреки че 

в това отношение те остават далеч зад нивата за Софийска област и страната. 

Таблица 4. Ключови икономически показатели за периода 2014-2018 г. 

Показател Мярка Община Своге 
Софийска 

област 

Община 

Своге 

Икономика - година   2014 2018 
Изменение 

(%) 
2018 

Дял от 

областта 

(%) 

Предприятия брой 593 594 0,17 9 827 6,04 

Произведена 

продукция 
хил. лв. 89 258 97 922 9,71 11 015 031 0,89 

Нетни приходи от 

продажби 
хил. лв. 119 182 133 262 11,81 12 424 083 1,07 

Приходи от дейността  хил. лв. 127 101 143 933 13,24 - - 

ДМА хил. лв. 90 865 106 541 17,25 4 200 583 2,54 

Заети лица брой 2 473 2 294 -7,24 60 247 3,81 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

През отчетния период между 2014 и 2018 г. има най-съществено увеличение при ДМА 

– 17,25% на стойност близо 16 000 000 лв. В това отношение община Своге се 

доближава до тенденциите на областно ниво, където увеличението е от 20%. На второ 

място по-ръст се нарежда показателят „Приходи от дейността“ – от 127 101 000 лв. до 

143 933 000 лв. или с 13,24%. Проследяването на промените по години, обаче, разкрива 

любопитен спад в показателите на общинската икономика между 2015 и 2016 г. 

Подобен спад не е характерен за повечето български общини, където се наблюдава 

трайна тенденция за увеличение във всички показатели през периода 2014-2018 г. На 

практика, икономиката на община Своге през 2918 г. е на нивата от 2015 г. 

Проследяването на измененията в продукцията и приходите по икономически 
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дейности, посочва, че това отклонение се дължи основно на спад в отраслите 

„Преработваща промишленост“ и „Строителство“. 

Фигура 3. Динамика на общинската икономика в периода 2014-2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Тези колебания в общинската икономика, в комбинация с очакванията за съществен 

спад от над 10% на световната икономика заради пандемията на вируса COVID-19, 

очертават прогнозата за липса на значим икономически подем през следващите години. 

Същевременно ще бъдат необходими последователна общинска политика за развитие 

на икономиката, осигуряване на публични инвестиции в подкрепа на нови 

инвестиции в преработващата промишленост, оползотворяване на 

туристическите потенциали и др. Местните предприятия следва да използват новите 

възможности, свързани с  механизмите и инструментите за рестартиране на 

икономиката на европейско ниво, вкл чрез: 

 Възстановителния план „Следващо поколение ЕС“, който ще се реализира в 

страната чрез специалния План за възстановяване и устойчивост на Република 

България; 

 Фонда за справедлив преход насочен към преминаването на нисковъглеродна 

икономика; 

 Програма „Конкурентоспосбност и иновации в предприятията“ 2021-2027.  

Предприятията следва да се придържат към водещите приоритети за европейската 

икономика през следващите 7 години, включително за „зелен“ и „дигитален“ преход, 

по модела на „кръговата икономика“ и внедряването на повече информационно-

комуникационни технологии в производствения процес. 

 

1 000

2 287 2 357
2 281 2 294

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2014 2015 2016 2017 2018

/л
и

ц
а

/

/х
и

л
. 

л
в

./

Динамика на икономиката

Произведена продукция Приходи от дейността Заети лица



42 

 

2.3.2. Отраслова структура на икономиката 

Отрасловата структура на икономиката в община Своге разкрива кои са най-важните 

икономически дейности, като анализът се основава на официалната статистика на НСИ 

за развитието на предприятията по Класификацията на икономическите дейности 

(КИД-2008). Използвани са Агрегирана номенклатура A 21 (представяне на 

структурата на икономиката в 21 икономически дейности) и Агрегирана номенклатура 

A 3 (представяне на окрупнената структура на икономиката в три сектора – 1. „Селско, 

горско и рибно стопанство“; 2. „Индустрия“ и 3. „Услуги“). 

Данните от националната статистика потвърждават, че общинската икономика е 

доминирана от сектор „Индустрия“, вкл. дейностите „Преработваща промишленост“, 

„Добивна промишленост“, „Строителство“. Делът на сектор „Услуги“ в приходите от 

дейността е сведен до по-малко от 50%, докато средно за страната това число е 60%. 

Този факт разкрива, от една страна, важността на преработващата промишленост и 

нуждата от подходящи инвестиции за подобряване на индустриалните и логистични 

зони при осигуряване на транспортна свързаност с жп гарите, а от друга и по-

голяма зависимост на местната икономика и заетостта от строителството. На 

сектор „Индустрия“ принадлежат 70,95% от произведената продукция и 51,01% от 

приходите от дейността.  

Фигура 4. Разпределение на произведената продукция по сектори за 2018 г. в хил. лв. 

  

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Сектор „Услуги“, където попадат всички търговски и обслужващи дейности, 

произвеждат 28,20% от продукцията и генерират 47,69% от приходите. Доколкото 

приноса на дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ средно за страната е около 

2%, то в община Своге този дял спада до под 1% за произведената продукция и малко 
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над 1% за приходите от дейността. Тези съотношения категорично потвърждават, че 

община Своге има профила на производствен център. Селското стопанство, поради 

липсата на подходящите природни условия остава неразвито, въпреки че има 

възможности за производство на екологично чисти продукти. Горското стопанство е 

широкоразпространено в общината, но има малка добавена стойност. Остават 

неоползотворени и възможностите за туризъм и свързаните с него обслужващи 

дейности, които да повишат ролята на сектор „Услуги“. 

По този начин икономическият профил на общината може да се обобщи като развит 

производствен център с осигуреност от железопътен транспорт, частична 

зависимост от непостоянния отрасъл на строителството и ненапълно използвани 

природни ресурси за допълващо земеделие и туризъм. По-долу е представена 

детайлната отраслова структура с дейностите по класификацията А 21. 

Таблица 5. Отраслова структура на икономиката през 2018 г. 

Основни икономически 

показатели за 2018 година 

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

Д
я

л
 

П
р

о
и

зв
ед

ен
а

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

я
 

Д
я

л
 

Н
ет

н
и

 п
р

и
х

о
д

и
 

о
т
 п

р
о

д
а
ж

б
и

 

Д
я

л
 

П
р

и
х
о
д

и
 о

т
 

д
ей

н
о
ст

т
а
 

Д
я

л
 

 
брой % 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
                

А Селско, горско и рибно 

стопанство 
21 3,54 817 0,83 1 361 1,02 1 847 1,28 

Индустрия                 

B Добивна промишленост .. .. .. .. .. .. .. .. 

C Преработваща 

промишленост 
46 7,74 50 039 51,10 47 138 35,37 52 751 36,65 

D Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

- - - - - - - - 

E Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

.. - .. - .. - .. - 

F Строителство 48 8,08 18 064 18,45 19 190 14,40 19 647 13,65 

Услуги                 

G Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети 
240 40,40 7 086 7,24 41 301 30,99 42 288 29,38 

H Транспорт, складиране и 

пощи 
37 6,23 8 364 8,54 8 341 6,26 8 586 5,97 

I Хотелиерство и 

ресторантьорство 
70 11,78 1 862 1,90 4 030 3,02 4 969 3,45 



44 

 

Основни икономически 

показатели за 2018 година 
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брой % 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

J Създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

11 1,85 449 0,46 456 0,34 463 0,32 

L Операции с недвижими 

имоти 
22 3,70 1 080 1,10 1 052 0,79 1 149 0,80 

M Професионални дейности и 

научни изследвания 
23 3,87 854 0,87 863 0,65 874 0,61 

N Административни и 

спомагателни дейности 
12 - 1 263 - 1 472 - 1 753 - 

P Образование 7 - 591 - 590 - 602 - 

Q Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
21 3,54 5 123 5,23 5 117 3,84 6 589 4,58 

R Култура, спорт и 

развлечения 
8 - .. .. .. .. .. .. 

S Други дейности 25 4,21 393 0,40 395 0,30 408 0,28 

Общо 594 100 97 922 100 
133 

262 
100 

143 

933 
100 

.. _ конфиденциални данни 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Таблицата показва приноса на всяка една дейност при формирането на общата 

произведена продукция, приходи от продажби и приходи от дейността. Относителните 

дялове за отделните дейности потвърждават най-важните закономерности в местното 

икономическо развитие: 

 „C Преработваща промишленост“ – макар и само с 7,74% от всички предприятия, 

преработващата промишленост доминира в общинската икономика с 51,10% от 

произведената продукция и 35,37% от нетните приходи от продажби; 

 „F Строителство“ – по броя на фирмите, строителството се равнява на 

преработващата промишленост, като добавя 18,45% от произведената продукция и  

14,40% от нетните приходи от продажби. Това са необичайно високи стойности 

спрямо тенденциите в страната, които създават по-голяма зависимост на 

икономиката от икономическите кризи; 

 „G Търговия“ – водещо място по отношение на броя предприятия с 37,40%; 

обясним от типа на дейността дял на произведената продукция от 7,24%, но с висок 

дял от нетните приходи от продажби с 30,99%, макар и по-нисък сравено с 

преработващата промишленост; 
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 „H Транспорт, складиране и пощи“ – 8,54% от броя на всички предприятия; 6,23% 

от произведената продукция; както и 6,26% от нетните приходи от продажби. 

Стойностите са малко над средните числа за страната, като осигуреността с 

железопътен транспорт и свързаността на всички големи села, вкл. стопански 

дейности, предполагат обвързване на промишлеността с транспорта и повишаване 

на показателите и за двата отрасъла;  

 „I Хотелиерство и ресторантьорство“ – броят на предприятията (дял от 11,78%) 

надвишава тези в областта на транспорта, но при значително по-ниски стойности за 

произведената продукция (дял от 1,90%) и приходите от продажби (дял от 3,02%). 

Стойностите потвърждават, че липсват значими туристически обекти с голям 

капацитет;  

 „A Селско, горско и рибно стопанство“ – въпреки обширните гори и условията за 

екологично земеделие, отрасъла е представен от едва 21 предприятия с 0,83% от 

произведената продукция и 1,02% от приходите от продажби. 

Следващата графика нагледно показва минималната роля на селското стопанство и 

туризма, и обратно, доминиращата роля на преработващата промишленост, следвана от 

търговията. Значителна е тежестта на строителството – третият по ред отрасъл, що се 

отнася до осигуряването на заетост. 

Фигура 5. Основни икономически отрасли през 2018 г. (големината на кръга показва броя на 

заетите лица) 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.3.3. Приоритетни икономически дейности 

Община Своге не разполага с обширни площи от земеделски територии с висока 

категория и това дава обяснение за по-ниските стойности в показателите на 

селскостопанския отрасъл. От друга страна, климатичните условия в общината са 

предпоставка за отглеждането на екологично чисти продукти – в община Своге няма 
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условия за крупно земеделие, но има възможности за отглеждане на култури с висока 

добавена стойност. Тези култури могат да се обвържат с различни форми на 

хранително-вкусова промишленост, която е традиционна за общината още от първата 

половина на XX век, когато е изградена шоколадовата фабрика на фамилията Пееви. 

По данни на Регистъра на земеделските стопани, през 2019 година в община Своге, 

преобладаващ дял от земеделските територии са пасищата, мерите и естествените 

ливади. Това от една страна е показателно за развитието на животновъдството, 

представено най-вече от овцевъдството, козевъдството, кравевъдството и 

свиневъдството. Освен необработваемите земеделски земи, в общината в по-малка 

степен се срещат и земите за отглеждане на зърнени култури като ръж, овес, пшеница и 

царевица. Характерно за планинската община е и отглеждането на картофи. От 

трайните насаждения се срещат сливите и орехите. Климатът по протежението на 

Искърското дефиле е подходящо за отглеждането на лечебни растения, билки и гъби – 

земеделска продукция, която изисква по-малко територии, но е с висока добавена 

стойност. В допълнение могат да се отглеждат и храстови култури като малини. В 

сферата на животновъдството са подходящи развитието на пчеларството. За всички 

тези форми на земеделие следва да се използват възможностите на ЕЗФРСР и в 

частност на Програмата за развитие на селските райони 2021-2027. 

Община Своге разполага с над 50 000 ха гори, които се стопанисват от държавно 

горско стопанство „Своге“. Богатият фонд превръща горското стопанство неразделна 

част от икономическите дейности в Искърското дефиле, като дърводобива осигурява 

заетост за една част от местното население. Функционират и няколко 

дървопреработващи цеха. Въпреки това, горското стопанство остава с ограничен 

принос към икономиката, като горските богатства на общината следва да се обвържат 

успешно и с развитието на туризма. 

Индустрията се развива като водещ сектор в резултат, както на резултатите от 

преработващата промишленост, така и от допълващата роля на строителството. През 

2018 г. отрасълът е създал произведена продукция на стойност 52 751 000 лв., 

разпределена между различни подотрасли, свързани преди всичко с хранително-

вкусовата, целулозно-хартиената и текстилната промишленост. 

Фигура 6. Разпределение на приходите от дейността за сектор „Индустрия“ през 2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Най-голямото предприятие в общината е „Монделийз България“ – наследник на 

Пеевата фабрика за шоколад. Към днешна дата фабриката е сред най-модерните 

европейски производители на захарни и шоколадови изделия, като осигурява работа на 

над 500 човека. В хранително-вкусовата промишленост се откроява и мандрата 

„Пършевица“. В близост до шоколадовата фабрика е разположено и предприятието 

„Графобал България АД“, специализирано с производството на опаковки и с персонал 

от над 100 човека.  

Именно по поречието на Искрецка река са разположени редица производствени 

предприятия. Други териториални концентрации са обособени в териториите между 

река Искър и жп линията в рамките на град Своге. Близостта до жп линията Варна-

София е довела до откриването на още предприятия в по-големите села като Томпсън, 

Реброво, Гара Лакатник и др.  

В сектор „Услуги“ водещи са търговията и транспорта, докато хотелиерството и 

ресторантьорството на този етап остават с по-малко съществен принос.  

По-значителни са и приходите от дейността, свързана със здравеопазването и 

социалните грижи – в град Своге работят многопрофилна болница за активно лечение, 

както и два медицински центъра, санаториум в село Искрец, частен дом за възрастни 

хора в село Свидня, дом за възрастни хора с психични увреждания в село Миланово. В 

сферата на здравеопазването са направени значителни инвестиции за реновиране на 

сграден фонд и осигуряване на съвременно оборудване в МБАЛ, общинския 

медицински център и частен медицински център „Олимп“. 

 

Фигура 7. Разпределение на приходите от дейността за сектор „Услуги“ през 2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.3.4. Туризъм 

Разположена сред природното великолепие на Искърското дефиле и богата на 

разнообразно културно наследство, община Своге притежава значим потенциал да се 

развива като туристическа дестинация. Близостта до столицата София с нейния 

потребителски пазар създава предпоставките за успешно предлагане на различни 

туристически продукти и пакети с марката „Своге“.  
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С оглед на всичко това, общинска администрация Своге полага последователни и 

целенасочени усилия в подкрепа на туристическия отрасъл. В общината има действаща 

секторна стратегия за развитие на туризма – Стратегия за развитие на туризма в 

община Своге с хоризонт 2018-2025 година, която е отчетена при формулирането на 

приоритетите и мерките на ПИРО Своге. Документът съдържа подробна информация 

за основните природни и антропогенни туристически ресурси с потенциал за развитие 

като посетителски атракции: 

Таблица 6. Природни и антропогенни туристически ресурси в община Своге 

Природни ресурси Антропогенни ресурси 

Обекти 

- Лакатнишки скали, част от ПП „Врачански 

балкан” – 300-метрови скални образувания, 

изградени от червен триаски пясъчник; 

- Скално образувание „Джуглата” – природен 

феномен, който е висок 18 метра и наподобява 

гъба; 

- Множество пещери, вкл. „Темната дупка“, 

„Елата“, „Козарската пещера” с дължина 834 

м; пропаст „Ямата” до село Лакатник – 

третата по дълбочина пропаст в 

България (-350 м); „Ръжишката пещера” до 

гара Лакатник, с дължина 316 м; пещера 

„Душника” до село Искрец – дълга 876 м; 

„Водната пещера”, „Маяница” и „Говора на 

водата” до село Церово; „Каците” до село 

Зимевица и др.; 

- Долините на реките Искър с възхитителното 

дефиле, Искрецка, Габровница, Батулийска и 

др.; 

- Карстов извор „Житолюб” в подножието на 

Лакатнишките скали, под пещера „Темната 

дупка“ – един от най-големите карстови 

извори в страната; 

- Красивите водопади „Скакля“ (120 м) и „Под 

Камико“ (40 м) 

- Археологически паметници, вкл. селището 

„Метериза“, множество укрепления от 

Античността и Средновековието, църквите в 

село Дружево и село Меча поляна (дн. 

Искрец) от времето на Второто българско 

царство; 

- Множество манастири и църкви, вкл.: 

- Осеновлашкият манастир „Рождество 

Богородично”, по-популярен като манастир 

„Седемте престола”; 

- Свогенски манастир „Св. Петка”; 

- Искрецки манастир „Успение Богородично”; 

- Архитектурната ценност ОУ „Иван Рилски” 

в село Искрец; 

- Манастир „Св. Кирик и Юлита“, с. Желен; 

- Манастир „Св.Никола“, с. Батулия; 

- Църква „Св. Теодор Тирон“, с. Зимевица; 

- Църква „Св. Никола“, с. Буковец; 

- Църква „Вознесение Христово“, с. Бов; 

- Mанастир „Св. Пантелеймон“, с. Лакатник; 

- Църква „Рождество Боговодично“, с. 

Миланово; 

- Манастир „Св.Панталеймон“, с. Огоя; 

- Църква „Св.Троица“, с. Буковец; 

Изводи 

- Община Своге разполага с богати природни 

ресурси, които са основна част от нейния 

туристически потенциал; 

- От природните ресурси с особено значение 

са особеностите на релефа, защитените 

територии и зони, част от Европейската 

екологична мрежа Натура 2000 и 

биоразнообразието в тях; 

- Планинският релеф на територията е 

разнообразен, с живописни долини на реки, 

водопади и прагове, с причудливи скали, 

пещери и пр.; 

- В комплексната оценка на природните 

ресурси се включват и климатичните условия, 

които са с благоприятни характеристики; 

- Културните и исторически паметници 

представят различни исторически епохи – 

част от тези паметници са сравнително добре 

проучени, но друга част от тях все още чака 

своите изследователи; 

- Богат е фолклорно-обредният календар на 

селищата в региона – с типични празници и 

обичаи, фолклорни прояви, в съчетание с 

нови празници и чествания, утвърдени през 

последните години, предпоставка за развитие 

на фестивален и събитиен туризъм; 

- Съчетанието на археологически, 

архитектурни, религиозни и етнографски 

паметници, запазени обичаи, фолклор и 

занаяти, предоставя възможност за развитие 
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- Богатите природни ресурси на Община 

Своге създават възможности за приоритетно 

развитие на планинския, приключенския и 

екотуризма, които съчетани с други форми на 

туризъм може да осигурят предлагането на 

комплексен туристически продукт и 

устойчиво развитие на туристическия сектор. 

на културния туризъм и разработване на 

турове с историческа, религиозна и 

етнографска насоченост; 

- Антропогенните ресурси на Община Своге 

могат да се използват и при предлагането на 

допълнителни туристически услуги при 

провеждането на приключенски и селски 

туризъм. 
Източник на информация: Стратегия за развитие на туризма в община Своге 2018-2025 г. 

Комбинацията от тези ресурси обуславя възможностите за привличане на посетители 

за различни видове туризъм, които следва да бъдат съчетавани в общи туристически 

пакети с възможности за посещение на поредица обекти и практикуване на 

разнообразни дейности: 

 Културен туризъм. Богатството и значението на културното наследство в община 

Своге бяха представени в т. 2.2. Историческо развитие и културно наследство на 

ПИРО Своге. В допълнение, в община Своге могат да се развият 8 културно-

исторически маршрута, които да бъдат обвързани с природни забележителности и 

места за настаняване – 1. Искрец – Меча поляна; 2. Брезе – Добравишка скакля; 3. 

Гара Бов – крепостта „Градо“; 4. Своге – Грохотен; 5. Редина – Тракийски могили; 

6. Лакатник – Осиковско градище; 7. Свражен – Миланово; 8. Реброво – Крепостта 

„Градище“; 

 Приключенски и екстремен туризъм. Тук се присъединяват възможностите за 

скално катерене (при Лакатнишките скали, Червените скали, около водопадите 

„Скакля“ и „Под Камико“ и др.); спускания по временно изградени екстремни 

въжени трасета, т. нар. „въжен тролей“ (при „Орлово гнездо“, около „Вазовата 

екопътека“ и др.); екстремни спелеологически прониквания в известни и нови 

пещерни системи (в „Темната дупка“); пещерен каньонинг; рафтинг по река Искър; 

спускания с планински велосипед; велосипедни туристически преходи; 

 Екотуризъм и по-специално наблюдение на птици; 

 Селски туризъм с чудесни предпоставки за развитие и изградени къщи за гости в 

селата Заселе, Ябланица, Бов, Миланово, Лакатник, Осеновлаг, Искрец и др. 

Друга важна стъпка за развитието на туризма е създаването на специална уеб 

платформа www.svogetour.com с информация за туристическите забележителности, 

маршрути, възможности за настаняване и хранене, както и за ползване на различни 

услуги. В платформата са представени четири разработени основни туристически 

маршрута: 

 „Вазова“ екопътека, с. Гара Бов, с. Зеселе. Пътеката свързва селата Гара Бов и 

Заселе и осигурява достъп до водопада „Скакля” и следва стъпките от разходките 

на Иван Вазов преди повече от 100 години. Пътеката е благоустроена и обезопасена 

с множество кътове за отдих и гледка към водопада; 

 Екопътека „Под Камико“, с. Гара Бов, с. Бов. Пътеката включва живописните 

каскадни водопади по река Бовска, скално образувание „Камината“ край село Бов, 
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чешма „Чичеро” и оброчен кръст „Св. Дух”, останки от средновековния манастир 

„Св. Архангел Михаил” и защитена местност „Трескавец“; 

 Туристически и веломаршрут „Старо село-Свражен“. Маршрутът минава през 

местността „Влаови воденици“, продължава до махала „Старо село“ и черквата 

„Рождество на Пресвета Богородица“ от 1492 г., след което може да се продължи до 

село Миланово или до хижа Пършевица; 

 Пешеходен маршрут с. Зимевица-вр. Тодорини кукли. 

Тук трябва да се добави и участъкът от европейския туристически маршрут Е-3 

(Ком - Емине), който пресича територията на общината в нейния североизточен и 

източен дял (общо три самостоятелни трасета – с. Губислав - Гара Лакатник; Гара 

Лакатник - хижа Тръстена - хижа Лескова и хижа Тръстена - манастирът „Седемте 

престола“) 

Туристическата инфраструктура за настаняване е представена преди всичко от къщи за 

гости и малки по капацитет семейни хотели. 

Таблица 7. Места за настаняване в община Своге към 2020 г. 

Име на обекта Тип Местоположение 
Капацитет  

(брой легла) 

Чифлик Ненкови Къща за гости Осеновлаг 26 

Тихов дол Къща за гости Ябланица 22 

При Златка Къща за гости Искрец 20 

Лъката Къща за гости Заселе 20 

Чемерник Къща за гости Бов 17 

Одмор Къща за гости Церово 16 

Бакьово Къща за гости Бакьово 15 

Своге Семеен хотел Своге 11 

Слънчева градина Стаи за гости Желен 10 

Скакля Къща за гости Бов 10 

Божилово Къща за гости Заселе 9 

Колос Стаи за гости Своге 8 

Златен рог Къща за гости Искрец 7 

Горски кът Къща за гости Владо Тричков 4 

Солей Стаи за гости Своге 4 

Общо   199 

 Източник на информация: Национален туристически регистър 

Липсата на изградена туристическа инфраструктура с по-голям капацитет прави 

общината преди всичко дестинация за краткотраен отдих. Това неминуемо ограничава 

приходите от туризма и свързаните обслужващи дейности, вкл. хотелиерството и 

ресторантьорството и изисква поредица от мерки, които са представени в 

стратегическата част на ПИРО Своге и в специалния раздел към Програмата за 

реализация. Подбраният пакет от мерки ще позволи по-пълноценното използване на 

комбинацията от съхранени природни и исторически дадености по Искърското дефиле. 



51 

 

2.4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

2.4.1. Демографска характеристика 

Демографската характеристика на община Своге разкрива най-голямото 

предизвикателство пред местното развитие през идващите години – ограничаване на 

крайно негативните тенденции за обезлюдяване и най-вече за намаляване на 

населението в трудоспособна възраст. Община Своге не прави изключение от 

характерните демографски тенденции за цялата страна, свързани с влошаваща се 

възрастова структура, отрицателен естествен и механичен прираст. За съжаление, 

статистическите данни за периода 2014-2019 г. разкриват, че ситуацията в общината е 

по-неблагоприятна в сравнение с усреднените стойности за Софийска област и цяла 

България. 

Само за периода 2014-2019 г., населението намалява с -8,67% – значително по-бърз 

темп на обезлюдяване от средната стойност за страната от -3,48% за същия период. 

Населението в община Своге спада под 20 000 души – от 20 784 през 2014 г. до 18 982 

през 2019 г. Значително по-бърз е темпът на обезлюдяване в селата, спрямо 

административния център –  -10,57% срещу -5,55%. По този начин към края на 2019 г. 

в град Своге живеят 7 438 души, докато в 37-те села – 11 544 души при съотношение 

между градското и селското население от 40% срещу 60%.  

От трите основни възрастови групи – подтрудоспособно, трудоспособно и 

надтрудоспособно (възрастовите граници за разпределение на населението в трите 

категории се определят съгласно актуалната възраст за пенсиониране през съответната 

година) спада броят на населението и в трите възрастови групи: 

 При подтрудоспособното – -6,91%; 

 При трудоспособното – -10,47%; 

 При надтрудоспособното – -5,66%. 

Драстичното намаление при активното население в трудоспособна възраст е 

категоричен знак за все по-влошаващото се съотношение между броя на хората в 

активна възраст, които са част от икономическата активност, и броя на хората в 

„зависимите възрасти“. През 2019 г. отношението на „зависимото“ население 

(подтрудоспособното и надтрудоспособното население) спрямо трудоспособното 

население се увеличава до 70,32%. Тази стойност е била 66,95% през 2014 г. Въпреки 

това, по този показател община Своге отразява общата ситуация в Софийска област, 

където референтната стойност е малко по-висока/неблагоприятна – 71,63%. Това 

равновесно състояние, обаче, е резултат от ниския дял на населението в 

подтрудоспособната възраст. През 2019 г. лицата под 15 години са едва 2 113 или 

10,36%. Този дял за Софийска област достига близо 15%. 
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Таблица 8. Основни демографски показатели за периода 2014-2019 г. 

Показател Мярка 
Община 

Своге   

Софийска 

област 

Община 

Своге 

Демография - година 
 

2014 2019 
Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Население към 31.12. - 

общо 
брой 20 784 18 982 -8,67 226 671 8,37 

Население към 31.12. - 

мъже 
брой 10 286 9 438 -8,24 111 249 8,48 

Население към 31.12 - 

жени 
брой 10 498 9 544 -9,09 115 422 8,27 

Население към 31.12. - в 

градовете 
брой 7 875 7 438 -5,55 139 560 5,33 

Население към 31.12 - в 

селата 
брой 12 909 11 544 -10,57 87 111 13,25 

Под трудоспособна 

възраст 
брой 2 113 1 967 -6,91 33 589 5,86 

Трудоспособна възраст брой 12 449 11 145 -10,47 132 072 8,44 

Над трудоспособна 

възраст 
брой 6 222 5 870 -5,66 61 010 9,62 

Дял на под 

трудоспособното 

население от общото 

население 

% 10,17 10,36 - 14,82 - 

Коефициент на 

възрастова зависимост 

(отношение на 

населението в 

„зависимите“ възрасти и 

трудоспособното 

население) 

% 66,95 70,32 - 71,63 - 

Коефициент на 

демографско заместване 

(отношение на 

населението във 

възрастовата група 15-19 

и възрастовата група 60-

64) - наблюдаваните 

години са 2016 и 2019 

% 53,77 42,81 - 63,80 - 

Живородени брой 115 134 - 2 056 6,52 

Коефициент на 

раждаемост 
‰ 5,47 6,99 - 9,02 - 

Коефициент на 

смъртност 
‰ 20,98 24,51 - 18,27 - 

Естествено движение брой -326,00 -336 - -2107 - 

Коефициент на естествен 

прираст (на 1 000 души) 
‰ -15,51 -17,52 - -9,25 - 

Механично движение брой -142 -52 - -263 - 
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Показател Мярка 
Община 

Своге   

Софийска 

област 

Община 

Своге 

Демография - година 
 

2014 2019 
Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Коефициент на 

механичен прираст (на 1 

000 души) 

‰ -6,76 -2,71 - -1,15 - 

Източник на информация: НСИ 

Към момента демографският ресурс в трудоспособна възраст отговаря на „зависимото“ 

население, което не работи и не участва във формирането на приходите в икономиката. 

Същевременно, оформилата се неблагоприятна възрастова структура, заедно с 

тенденциите за раждаемостта и механичния прираст, очертават перспективата за все 

по-голямо доближаване между активното и неактивното население, респективно за  

редица предизвикателства, свързани с пълноценното социално-икономическо развитие. 

Влошената възрастова структура в община Своге е видна от приложената по-долу 

демографска пирамида (разпределението на населението по отделни възрастови групи). 

В община Своге вече се оформила „обърната“ демографска пирамида – по-голям и 

увеличаващ се брой на населението в по-големите възрастови групи. Така, населението 

във възрастовите групи от 0 до 39 г. е общо 6 321 души, докато населението над 40 

години достига 12 661 души. На практика „върхът“ на пирамидата в Своге вече е в 

нейната най-долна част, където е най-младото население, а през следващите години 

пирамидата ще продължи да изтънява в долната си част и да се разширява в горната.  

Фигура 8. Възрастова структура на населението в община Своге през 2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 
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Темповете за намаляване на трудоспособното население се виждат най-отчетливо 

чрез коефициента на демографското заместване. Той показва съотношението между 

лицата във възрастовата група от 15 до 19 години и тези от 60 до 64 г.). През 2019 г., 

610 души влизат (или предстои да влязат) на пазара на труда и заместват 1 425 души, 

които преминават в пенсионна възраст. С подобно съотношение, коефициентът на 

демографско заместване спада до 42,81% – на всеки 100 лица, напускащи пазара на 

труда, съответстват 43 лица, които стават част от трудоспособното население. 

Наблюдава се и бързо влошаване на този показател, като само за периода от 2016 до 

2019 г. той спада от 53,77% до 42,81%.  

Значително по-благоприятна е ситуацията в Софийска област, където този коефициент 

е 63,80% през 2019 г. спрямо 63,16 % през 2016 г. – тоест, има леко подобрение. Общо 

за цялата страна, през 2019 г. на 100 лица, излизащи от трудоспособната възраст, 

съответстват 66, които влизат или предстои да влязат. 

Фигура 9. Коефициент на демографско заместване за периода 2016-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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трудовата емиграция от общината и допълнителното намаляване на 

трудоспособното население. 

Фигура 10. Възрастови характеристики на населението за периода 2016-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Естественият прираст в община Своге е трайно с няколко пункта под нивата за 

Софийска област и страната. Това отразява високата смъртност в общината, пряко 

свързана и с високия дял на населението във високите възрастови групи. За 2019 г., 

коефициентът на смъртност достига -24,51 промила – през 2019 година на всеки 1 000 

души от населението са умирали 24/25 човека. Референтните стойности за Софийска 

област и за страната са съответно -18,27 промила и -15,49. И по отношение на 

раждаемостта ситуацията е по-неблагоприятна, макар и с по-малко отклонение. През 

2019 г. коефициентът на раждаемост е +6,99 промила, спрямо +9,02 в областта и +8,82 

за страната. Така през 2019 г. коефициентът на естествен прираст отбелязва най-

ниското си ниво за последните 6 години – -17,52 промила. 

Фигура 11. Коефициент на естествен прираст за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Механичният прираст в община Своге също се отличава с по-лоши стойности спрямо 

ситуацията в областта и страната. За целия наблюдаван период между 2014 и 2019 г. 

стълбът на естествения прираст в община Своге е по-ниско, с изключение на 2018 г. 

Най-ниската точка е достигната през 2014 г. с -6,76 промила, докато през 2019 г. 

намалението в резултат на миграциите към други региони в страната се равнява на -

2,71 промила.  

Фигура 12. Коефициент на механичен прираст за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Таблица 9. Разпределение на населението по населени места  

Населено място 2014 2019 

 
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

гр. Своге 7875 3905 3970 7 438 3 676 3 762 

с. Искрец 1860 906 954 1 685 817 868 

с. Владо Тричков 1414 695 719 1 378 695 683 

с. Церово 1517 742 775 1 328 664 664 

с. Гара Лакатник 1201 577 624 1 070 525 545 

с. Свидня 990 504 486 961 470 491 

с. Гара Бов 995 475 520 863 425 438 

с. Реброво 920 462 458 817 405 412 

с. Томпсън 865 431 434 763 388 375 

с. Миланово 447 182 265 377 154 223 

с. Луково 268 137 131 276 146 130 

с. Осеновлаг 245 134 111 195 105 90 

с. Желен 187 98 89 177 93 84 

с. Зимевица 204 109 95 171 90 81 

с. Габровница 197 97 100 161 85 76 

с. Дружево 191 78 113 152 62 90 

с. Брезе 178 84 94 151 73 78 

с. Батулия 133 61 72 147 77 70 

с. Лакатник 108 60 48 90 52 38 

с. Ябланица 114 76 38 90 60 30 

с. Заселе 110 62 48 87 47 40 

с. Лесковдол 99 58 41 79 46 33 

с. Бов 98 45 53 70 35 35 

с. Редина 84 41 43 64 32 32 

с. Оплетня 72 38 34 63 33 30 

с. Огоя 77 43 34 59 36 23 

с. Губислав 62 31 31 53 27 26 

с. Еленов дол 70 35 35 52 25 27 

с. Добърчин 29 16 13 27 11 16 

с. Заноге 41 23 18 26 17 9 

с. Церецел 24 13 11 21 12 9 

с. Бакьово 20 10 10 20 10 10 

с. Завидовци 18 13 5 19 13 6 

с. Левище 20 10 10 14 7 7 

с. Буковец 19 14 5 13 8 5 

с. Брезовдол 18 12 6 11 8 3 

с. Добравица 10 6 4 10 6 4 

с. Манастирище 4 3 1 4 3 1 

Общо 20 784 10 286 10 498 18 982 9 438 9 544 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП  
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2.4.2. Пазар на труда 

Социално-икономическото развитие в община Своге е в пряка зависимост от 

развитието на пазара на труда и постигнатите равнища на икономическа активност, 

заетост и безработица. За да се анализира и оцени ситуацията в местния пазар на труда 

са използвани следните понятия: 

 Заети лица – лица на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания 

едногодишен период, извършват работа, дори за един час, за което получават 

работна заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно 

отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност и раждане, 

родителски отпуск, стачка или други причини; 

 Безработни лица – лицата на възраст 15-64 навършени години, които нямат работа 

през наблюдавания период; активно търсят работа; предстои да започнат до три 

месеца след края на наблюдавания едногодишен период; имат възможност да 

започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период; 

 Икономически активни лица – лицата, които са или заети или безработни и 

съставляват работната сила; 

 Икономически неактивни лица – лицата извън работната сила, които не са нито 

заети, нито безработни през наблюдавания период. 

Община Своге отбелязва положителни тенденции както във връзка с равнището на 

безработицата, така и във връзка със средната годишна работна заплата: 

 Средната годишна работна заплата се увеличава трайно от 7944 лв. през 2014 г. до 

10 543 лв. през 2018 г. – ръст от 32,72% (по данни на НСИ);   

 Равнището на безработицата спада от 11,00% през 2014 г. до 6,06% през 2018 г. (по 

данни на Агенцията по заетостта и от справка за регионалните статистически 

показатели за Софийска област). 

Фигура 13. Равнище на безработицата и средна заплата за периода 2014-2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ и Агенция по заетостта 

Изчисления: ИУПП 
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Данните за периода между 2014 и 2018 г. показват, че безработицата (според броя на 

регистрираните лица в Бюрото по труда) намалява драстично от 11,04% до 6,06%. По 

този начин община на Своге се нарежда на 14 място от общо 22 общини в Софийска 

област – общината е отбелязала значителен напредък в политиките по осигуряване на 

заетост, но са нужни продължаващи инициативи за допълнително намаляване на 

безработицата. В контекста на все по-намаляващия обхват на хората в трудоспособна 

възраст, поддържането на ниска безработица е важно условие, за да не се допуска 

увеличение на механичния прираст и допълнителен отлив на работната сила. 

Фигура 14. Равнище на безработица в общините на Софийска област през 2018 г. 

 

Източник на информация: Агенция по заетостта 

Изчисления: ИУПП 
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Tаблица 10. Заети работни места по национални, регионални и общински програми в община Своге 

за периода 2014-2019 г.  

Програма 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. По национални програми за заетост 

по чл. 31, в т.ч.: 
271 25 25 33 27 21 

„От социални помощи към 

осигуряване на заетост“ 
175 0 0 0 0 0 

„Асистенти на хора с увреждания“ - 

Социален асистент 
0 0 0 0 0 0 

Асистенти на хора с увреждания - 

Личен асистент 
20 18 21 19 18 12 

„Помощ за пенсиониране“ 0 0 3 14 6 7 

Социални услуги в семейна среда 0 0 0 0 0 0 

Възстановяване на българската гора 6 6 0 0 0 0 

други програми 70 1 1 0 3 2 

2. По браншови програми за заетост по 

чл.31 
10 19 9 20 14 28 

3. По регионални и общински 

програми по чл.31 
5 10 6 5 8 7 

4. По програма „Старт на кариерата“ 0 3 2 1 0 0 

5. По програма „Красива България“ 0 0 0 0 0 0 

6. По други програми 0 0 0 0 0 0 

7. По Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 
179 57 98 65 61 25 

Източник на информация: Общинска администрация Своге 

Продължаващите мерки за осигуряване на заетост и намаляване на 

безработицата следва  да бъдат заложени в стратегическата част на ПИРО Своге, като 

се има предвид и ситуацията с разпространението на пандемията на вируса COVID-19. 

Не по-малко важни са  мерките за активиране на икономически неактивните лица 

– лицата, които в продължителен период от време остават извън пазара на труда, 

въпреки че са в трудоспособна възраст. Това е особено важна задача за община Своге, 

която се отличава с много нисък коефициент на демографско заместване и постепенно 

свиване на обхвата на работната сила. НСИ предоставя актуална статистическа 

информация за броя на трудоспособното население, заетите, безработните и 

икономически неактивните лица на 15-64 навършени години на областно ниво. Тук са 

изчислени референтните стойности за Софийска област, вкл. следните коефициенти: 

 Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически 

активното население от населението на същата възраст; 

 Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на 

същата възраст; 

 Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от 

икономически активното население. 
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Фигура 15. Състояние на пазара на труда в Софийска област за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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показват положителна посока на развитие, както по отношение на икономическата 

активност, така и по отношение на безработицата (под условие, че данните на НСИ за 

2017, 2018 и 2019 г. са базирани на недостатъчна по-големина извадка и данните не са 

достатъчно обективни). За наблюдавания период от 2014 г. до 2019 г. коефициентът 

на икономическа активност се увеличава от 68,38% до 77,95%, макар да има два 

отделни периода – на намаление и на увеличение след това. Софийска област отбелязва 

по-добри резултати и от средните за страната. 

Община Своге следва да изпълнява мерки в подкрепа на пазара на труда, за да се 

позиционира още по-добре като конкурентососпосбна община за работа и развитие на 

бизнес, съпоставено с останалите общини от Софийска област.  

През програмен период 2021-2027 ще се изпълнява моделът на интегрираните 

териториални инвестиции, като общината ще може да участва в съвместни проекти за 

заетост със съседни и близко разположени градски общини, бенефициенти по 

Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“. Същевременно, новопредвиденият 

План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) ще подкрепя Национална програма за 

обучение за възрастни, което ще допринесе за повишаването на икономическата 

активност и заетостта. 

 

12.81
9.55

6.82
2,57* 0,65* 0,36*

68.38
65.47

62.19
68.20

73.80
77.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

/%
/

/б
р

о
й

/

Пазар на труда - Софийска област

Икономически неактивни лица - брой

Безработни лица - брой

Заети лица - брой

Коефициент на безработица - %

Коефициент на икономическа активност - %



62 

 

Фигура 16. Състояние на пазара на труда в страната за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.4.3. Образование 

Образователната система в община Своге е представена от 9 общообразователни 

училища, 1 професионална гимназия и 11 детски градини. Данните за 

общообразователната инфраструктура са актуални за учебната 2018/2019 г. 

Съществуващият капацитет и педагогически персонал подсигуряват нуждите от 
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Таблица 11. Основни показатели в сферата на образованието 
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Своге 

Образование - година 
 

2013-2014 2018-2019 
Изменение 

(%) 
2018-2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Детски градини брой 11 11 0,00 74 14,86 

Групи в детските 

градини 
брой 24 23 -4,17 323 7,12 
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Показател Мярка Община Своге 
Софийска 

област 

Община 

Своге 

Образование - година 
 

2013-2014 2018-2019 
Изменение 

(%) 
2018-2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Педагози в детските 

градини 
брой 47 46 -2,13 661 6,96 

В т.ч. учители брой 45 44 -2,22 617 7,13 

Деца брой 495 438 -11,52 7 546 5,80 

Места на 100 деца брой 111 112 0,90 107 - 

Общообразователни 

училища 
брой 10 9 -10,00 80 11,25 

Паралелки в 

общообразователни 

училища 

брой 61 59 -3,28 923 6,39 

Учители в 

общообразователни 

училища 

брой 104 105 0,96 1 648 6,37 

Учащи в 

общообразователни 

училища 

брой 1 078 953 -11,60 18 650 5,11 

Професионални 

училища 
брой 1 1 0,00 16 6,25 

Паралелки в 

професионални 

училища 

брой 28 21 -25,00 252 8,33 

Учащи в 

професионални 

училища 

брой 618 479 -22,49 5 484 8,73 

Източник на информация: НСИ 

По отношение на предучилищното образование, детските градини са общо 11, 

разположени в град Своге (3 детски градини), село Владо Тричков, село Томпсън, село 

Гара Лакатник, село Церово, село Искрец, село Свидня, село Реброво, село Гара Бов. 

Демографската ситуация се отразява в намаление по всички показатели, 

характеризиращи детските заведения в община Своге в периода между 2014 и 2019 г. 

Намалението в броя на педагозите (-2,13%) и учителите (-2,22%) остава умерено, но 

спадът при децата е значителен – от 495 до 438 или спад от -11,52%. Въпреки 

отчетливия спад, към момента капацитетът на детските градини отговаря на нуждите, 

без да има съществено несъответствие – през учебната 2018/2019 г. на 100 деца в 

общината съответстват 112 места. 
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Фигура 17. Заетост на детските градини за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Въпреки общия спад в броя на децата за наблюдавания период, тенденцията за 

намаление на записаните в детските заведения е прекъсната през 2018 г. През учебната 

2017/2018 г. записаните деца са 411, докато през следващата година стигат 438 деца – 

ръст от 6,5%. Този интересен ръст отвежда до констатирането на една положителна 

демографска тенденция. За четирите години между 2016 и 2019 се наблюдава 

постоянно, макар и слабо увеличение на броя на децата в най-малката възрастова група 

между 0 и 4 години – 553 през 2016 г.; 558 през 2017 г.; 587 през 2018 г.; 605 през 2019 

г.  

Таблица 12. Детски градини в община Своге 

Детска градина Населено място 

ДГ „Калина Малина“ Град Своге 

ДГ Град Своге 

ДГ Град Своге 

ДГ Село Владо Тричков 

ДГ  Село Томпсън 

ДГ „Лакатник“ Село Гара Лакатник 

ДГ „Слънце“ Село Искрец 

ДГ „Церово“ Село Церово 

ДГ Село Свидня 

ДГ  Село Реброво 

ДГ Село Гара Бов 

Източник на информация: РУО София регион 
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По отношение на училищното образование, в община Своге функционират 9 

общообразователни училища и 1 професионална гимназия. Закриването на училището 

в село Осеновлаг логично довежда и до намаляване в броя на паралелките. Процентът 

намаление на учениците отговаря на този при децата в детските градини, както и като 

цяло на намалението на общото население за периода след 2014 г. – -11,60%. 

Положителен аспект е, че броят на учителите остава стабилен и по този начин се 

запазва качеството на образователния процес. По показателя „Брой учители на 1000 

ученика в общобразователните училища“, община Своге отчита видимо по-високи 

резултати спрямо областта и страната. 

Фигура 18. Брой учители на 1000 ученика в общобразователните училища 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

В община Своге е разположена една от общо 16 професионални гимназии в Софийска 

област, в която през учебната 2018/2019 г. учат 479 ученика или 8,73% от всички, 

посещаващи професионално образование в областта. Обезпокоителен факт е 

значителното намаление и при броя на учениците в тази гимназия за изминалите 

6 години. Спадът достига -22,49%, което е причина за закриването на 7 паралелки. 

Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в град Своге разполага с добре изградена 

материална база, вкл. специализирани кабинети, работилници, лаборатории, кухненски 

комплекс и други, удовлетворяващи потребностите за теоретико-практическите 

обучения в следните специалности: 

 Системно програмиране; 

 Икономика и мениджмънт; 

 Комуникационна техника и технологии; 

 Компютърна графика; 

 Машини и системи с ЦПУ; 
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 Кетъринг; 

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; 

 Електрически превозни средства; 

 Производство на сладкарски изделия; 

 Електрически машини и апарати. 

Разнообразието от специалности позволява привличането на ученици с различни 

интереси и поддържането на висока пълняемост на паралелките. През следващите 

години следва да се приложат подходящи мерки за повишаване атрактивността на 

професионалното образование, вкл. в посока на образованието по специалности в 

сферата на ресторантьорството. Специализацията на ПГ „Велизар Пеев“ в 

специалности, близки до туристическото обслужване, прави община Своге подходящ 

партньор на регионални проекти в подкрепа на туризма, които включват 

образователен компонент и подготовка на кадри. Подобни възможности ще бъдат 

достъпни по модела на интегрираните териториални инвестиции. 

Освен професионалната гимназия „Велизар Пеев“, в общинския център са 

разположени едно начално и едно средно училище. Основни училища има и в седемте 

най-големи села на общината – село Искрец, село Свидня, село Церово, село Гара 

Лакатник, село Гара Бов, село Реброво, село Владо Тричков. 

Таблица 13. Училища в община Своге 

Училище Населено място 

ПГ „Велизар Пеев“ Град Своге 

НУ „Д-р Петър Берон“ Град Своге 

СУ „Иван Вазов“ Град Своге 

ОУ „Отец Паисий“ Село Свидня 

ОУ „Васил Левски“ Село Церово 

ОУ „Св.Иван Рилски“ Село Искрец 

ОУ „Христо Ботев“ Село Гара Лакатник 

ОУ „Д-р Петър Берон“ Село Реброво 

ОУ „Елин Пелин“ Село Владо Тричков 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Село Гара Бов 

Източник на информация: РУО София регион 

През изминалите години са реализирани редица проекти за обновяване на 

образователни обекти, вкл. ремонт на сградния фонд и прилежащите училищни 

пространства: 

 Изграждане на нова детска градина в село Томпсън; 

 Разширение на детска градина в село Искрец с допълнителен етаж,  

 Разширение на детска градина в село Владо Тричков; 
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 Текущи ремонтни дейности във всички детски градини на общината, вкл. ремонтни 

дейности с цел подобряване на условията за децата; повишаване на енергийната 

ефективност; инсталиране на нови отоплителни системи, преминаване на пелетно 

гориво; преминаване към соларни системи за подгряване на вода; 

 Ремонт на СУ „Иван Вазов“ и изграждане на физкултурен салон по проект Проект 

„Разширение, реконструкция и преустройство на физкултурен салон към СУ „Иван 

Вазов“ гр. Своге“; 

 Саниране с нов покрив и изграждане на спортна площадка в началното училище в 

кв. „Дренов“. 

Фигура 19. Капиталови разходи за образование в община Своге за периода 2014-2029 г. 

  

Източник на информация: Общинска администрация Своге 

През следващите години следва да бъдат потърсени подходящите възможности за 

допълнителни проекти, свързани с: 

 Разширяване на детски градини; 

 Продължаващо обновяване на сградния фонд и осигуряване на качествено 

оборудване и обзавеждане; 

 Повишаване атрактивността на професионално образование и привличане на 

ученици в ПГ „Велизар Пеев“; 

 Приложение на модела „учене чрез работа“ за своевременно професионално 

ориентиране на учениците и изграждането на подготвени кадри за местната и 

регионалната икономика. 

2.4.4. Здравеопазване 

Община Своге е здравен център с надобщинско значение, благодарение на дейността 

на МБАЛ в град Своге – 1 от общо 9 многопрофилни болници за активно лечение в 

Софийска област, както и на общински медицински център, частен медицински център 

„Олимп“ и Специализирана белодробна болница „Цар Фердинанд I“ в село Искрец.  
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МБАЛ и общинския медицински център се отличават с висок клас медицинска 

апаратура, като през последните години са направени значителни инвестиции за 

подобрение на състоянието на сградния фонд и оборудването на двете заведения. В 

МБАЛ е обновена системата за отопление и е закупен нов скенер. В съответствие с 

нуждите около пандемията на вируса COVID-19, към МБАЛ е изграден изнесен 

ваксинационен център, кабинет за тестване, както и специално отделение за лечение на 

болни от вируса. Общинският медицински център („Медицински център Своге“ 

ЕООД) е цялостно обновен през 2019-2020 г., вкл. ВиК инсталация, изграждане на нова 

отоплителна инсталация, нова компютърно-информационна система, нова телефонна 

централа и подновена апаратура и оборудване за клинична лаборатория, кабинет по 

белодробни болести, хирургичен кабинет, УНГ кабинет, АГ кабинет, кардиологичен 

кабинет, очен кабинет и неврологичен кабинет. 

Този факт определя и по-добрите показатели на здравеопазването в Искърското 

дефиле, в сравнение с други български общини с подобна големина и брой  на 

населението. Предимствата в сферата на здравеопазването са сред основните причини, 

община Своге да не попада сред 80-те български общини с близо 600 000 души 

население със затруднен достъп до публични услуги, определени в Националната 

концепция за пространствено развитие. 

Таблица 14. Основни показатели в сферата на здравеопазването 

Показател Мярка Община Своге 
Софийска 

област 

Община 

Своге 

Здравеопазване - 

година  
2014 2019 

Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Лекари брой 36 34 -5,56 907 3,75 

В т.ч. ОПЛ брой - 6 - 113 5,31 

Лекари по дентална 

медицина 
брой 9 7 -22,22 125 5,60 

Медицински 

специалисти по Здравни 

грижи 

брой 46 48 4,35 1 236 3,88 

Аптеки, регистрирани 

към НЗОК 
брой - 4 - 74 5,41 

Многопрофилни 

болници - заведения 
брой 1 1 0,00 9 11,11 

Многопрофилни 

болници - легла 
брой 85 85 0,00 1 324 6,42 

Медицински центрове - 

заведения 
брой 2 1 -50,00 16 6,25 

Медицински центрове - 

легла 
брой 10 - - 3 - 

Медико-дентални 

центрове - заведения 
брой - 1 - 2 50,00 

Медико-дентални 

центрове - легла 
брой - 10 - 10 100,00 
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Показател Мярка Община Своге 
Софийска 

област 

Община 

Своге 

Здравеопазване - 

година  
2014 2019 

Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Самостоятелни медико-

диагностични и медико-

технически лаборатории 

- заведения 

брой 1 - - 28 - 

Самостоятелни медико-

диагностични и медико-

технически лаборатории 

- легла 

брой - - - - - 

Източник на информация: НСИ, НЗОК 

Изчисления: ИУПП 

Въпреки това, при референтен дял на населението от 8,37%, в община Своге развиват 

дейност 34 лекари, които представляват едва 3,75% от лекарите за цялата Софийска 

област през 2019 г. В това число влизат и 6 общопрактикуващи лекари. Лекарите по 

дентална медицина за същата година са 7. И двата типа медицински специалисти 

бележат намаление в сравнение с 2014 г. Това логично се отразява и на показателите за 

брой  лица от населението, които се падат на един практикуващ лекар, както и на един 

дентален лекар, като стойностите се увеличават между 2017 г. и 2019 г. И двата 

показателя показват, недостатъчната обезпеченост от медицински кадри в община 

Своге, въпреки наличието на изградена здравна инфраструктура – през 2019 г. се падат 

по 558 души на един практикуващ лекар и 2 712 души на един дентален лекар, докато 

стойностите на национално ниво са съответно 235 и 942. 

С оглед на неблагоприятните демографски тенденции, вкл. висока смъртност и рязко 

застаряващото население, през следващите години следва да се продължат и надградят 

досегашните инициативи за подобряване на здравеопазването в общината. Наличието 

на добре изградена здравна инфраструктура с висококачествена апаратура, вкл. МБАЛ, 

медицински центрове и филиал за спешна помощ, е добра предпоставка за 

привличането и задържането на кадри, в т.ч. общопрактикуващи и дентални лекари. В 

този смисъл по отношение на здравеопазването следва да се комбинират мерки за 

обновяване на сградния фонд, заедно с „меки“ мерки за осигуряване на кадри. 

Усилията и ресурсите следва да се насочат приоритетно към: 

 Саниране на МБАЛ в град Своге; 

 Закупуване на линейки към звеното за спешна помощ;  

 Закупуване на мобилна апаратура и създаване на мобилни екипи към МБАЛ, които 

обхващат периферните населени места, вкл. в съседни общини; 

 Продължаващо подобряване на медицинската апаратура; 

 Привличане на висококвалифицирани специалисти. 
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Фигура 20. Брой души на един ОПЛ/дентален лекар през 2019 г. 

  

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Статистическите данни по години показват, че през 2017 г. лекарите са били 39, докато 

денталните лекари – 10. Това показва, че в годините след 2014 г. в общината започват 

работа нови специалисти, но те не се задържат и не остават в общината. През тази 

година показателите били са значително по-благоприятни, макар и отново далеч от 

стандарта на национално ниво.  

Фигура 21. Осигуреност с медицински персонал в община Своге 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Община Своге изостава от националните стандарти и по отношение на съотношението 

между капацитета на леглата в МБАЛ и населението. За периода 2014-2019 г. броят на 

леглата в „МБАЛ – Своге“ ЕООД се запазва без изменение – 85. През 2019 г. това 

235

942

250

1 813

558

2 712

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Брой души на един практикуващ лекар Брой души на един дентален лекар

Брой души на един общопрактикуващ лекар/дентален лекар

България Софийска област Община Своге

577 566 541 504 497 558

2 309

1 853
2 001 1 964

2 767 2 712

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

/н
а

се
л

ен
и

е
/

/м
ед

и
ц

и
н

с
к

и
 п

е
р

со
н

а
л

/

Осигуреност с медицински персонал в община Своге през 2019 година

Медицински специалисти по Здравни грижи

Лекари по дентална медицина

Лекари

Брой души на един практикуващ лекар

Брой души на един дентален лекар



71 

 

означава, че на 1000 души от населението се падат 4,48 легла, докато на областно ниво 

този показател се увеличава до 5,84, а на национално ниво е 5,50. Въпреки това, 

ситуацията в община Своге не се различава драстично от областта и страната. През 

следващите години следва да се реализират проекти за обновяване на материалната 

база и оборудването на МБАЛ, така че здравната грижа в болницата да осигурява още 

по-високо качество. ЕЗФРСР не финансира здравна инфраструктура, но през новия 

програмен период община Своге ще може да участва в проекти за подобряване на 

здравеопазването с надобщинско значение по модела на ИТИ. 

Фигура 22. Осигуреност с легла в МБАЛ 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.4.5. Социални услуги 

Социалните услуги в община Своге са представени от разнообразни специализирани 

грижи и услуги в общността. Към тях се присъединяват специализираната институция 

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в м. „Свражен“ в село Миланово, 

както и услугите Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда; Център за обществена подкрепа и Личен асистент. В 

общината е развита Приемната грижа, както и услугите Домашен социален патронаж, 

Обществена трапезария, Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида. В село Свидня 

функционира и Частен дом за стари хора. 

Таблица 15. Социални услуги в община Своге 

Услуга Обхват Целеви групи и дейности 

Център за 

обществена 

подкрепа  
в град Своге 

Общините 

Своге, 

Годеч и 

Нови Искър 

Целеви групи: 

- Деца от 0 до 18 г.; Уязвими семейства с деца до 18 г.; Деца в 

специализирани институции; Деца, необхванати, отпаднали и 

в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на 

насилие, приемни родители, кандидат осиновители и 

осиновители; 

4.80 4.91 5.08 5.26 5.36 5.50
5.04 5.15

5.50
5.76 5.76 5.84

4.09 4.17 4.25 4.33 4.39 4.48

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души

Общо за страната Софийска област Община Своге
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Услуга Обхват Целеви групи и дейности 

Основни дейности: 

- Превенция на изоставянето, превенция на насилието и 

отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция 

на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от институции, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на 

бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с противообществени прояви;  

- Превръщане на ЦОП в междуобщински услуги 

Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или в 

домашна среда  
в град Своге 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Лица с трайни увреждания, дълготрайно безработни, лица от 

малцинствени групи, самотни родители; 

Основни дейности: 
Предоставяне на почасови услуги за лична помощ при 

поддържане на личната хигиена в жилищните помещения, 

помощ при хранене, приготвяне на храна, битови услуги, 

медицински услуги, административни услуги, помощ при 

обслужването, поддържане на социални контакти и др. 

Личен асистент 
Община 

Своге 

Целеви групи: 

Деца и лица с различни увреждания; самотни стари хора с 

трайни увреждания или в тежко здравословно състояние, 

които не могат сами или са затруднени да се обслужват сами 

Основни дейности: 
Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, които поради 

различни ограничения от здравословен характер са изключени 

от социалния живот и са в риск от зависимост от 

институционален тип грижи 

Приемна грижа 
Община 

Своге 

Целеви групи: 

Кандидат приемни семейства, деца 

Основни дейности: 
Подбор, оценка и обучение на кандидат приемни семейства; 

наемане, наблюдение и подкрепа на професионални приемни 

родители 

Домашен 

социален 

патронаж 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Деца и лица с различни увреждания; самотно живеещеи стари 

хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, 

които имат нужда от грижа в семейна среда; самотно живеещи 

стари хора в отдалечени места без достъп до услуги 

Основни дейности: 
Доставка на храна; обгрижване в дома; посредничество; 

помощ в домакинството и др., според конкретните условия 

Обществена 

трапезария 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Самотни и стари хора; лица с увреждания с ниски доходи или 

без доходи 

Основни дейности: 
Предлагане на храна на хора, изпаднали в безпомощност, без 

доходи и близки; самотни възрастни и инвалиди; скитащи и 

безпризорни лица 

Клуб на 

пенсионера 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и 

се обслужват сами 

Основни дейности: 
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Услуга Обхват Целеви групи и дейности 

Осигуряване на лични и социални контакти; здравно, социално 

и правно консултиране 

Клуб на инвалида 
Община 

Своге 

Целеви групи: 

Хора с увреждания, които имат възможност да се придвижват 

самостоятелно или с асистенция 

Основни дейности: 
Осигуряване на лични и социални контакти; информиране и 

консултиране – здравно, социално и правно за интересите на 

хората с увреждания 

Дом за 

пълнолетни лица 

с психически 

разстройства 

в село Миланово 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Възрастни хора с психични разстройства, нуждаещи се от 

постоянни специализирани грижи 

Основни дейности: 
Специализирана услуга за хора с психически разстройства, 

нуждаещи се от 24 часово обслужване 

Частен дом за 

стари хора 

В село Свидня 

Община 

Своге 

Целеви групи: 

Възрастни хора с медицински потребности 

Основни дейности: 
Възрастни хора, чиито близки и роднини нямат възможност да 

ги обгрижват в семейна среда; възрастни хора, които имат 

възможност да заплащат частни медико-социални услуги 
Източник на информация: Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Своге 

В процес на изпълнение е проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за 

лица с психични разстройства в община Своге“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020. Проектът ще бъде завършен през 2021 г. и е с обща стойност на 

БФП 1 709 999,83 лв. Предвидено е изграждане на 3 сгради – ново строителство с общ 

капацитет 45 лица в местност „Свражен“, землището на с. Миланово. Центровете 

представляват отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни 

прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен 

композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще 

се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Основна цел на 

проектното предложение е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна 

социална инфраструктура за лица с увреждания на територията на община Своге, 

която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа и на общинските стратегически и планови документи – създаване на условия за 

независим и достоен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, посредством 

предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, 

според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между 

качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. Изпълнението на 

предвидените дейности цели също така: 

 Разширяване и подобряване обхвата на услуги в общността, в т.ч. от резидентен 

тип, които предоставя община Своге; 

 Осигуряването на по-широк и равен достъп до социалните услуги; 

 Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности на 

потребителите и подкрепа за техните близки. 
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Община Своге работи и по подготовката на проекти, които да гарантират 

дългосрочната грижа и социалната интеграция на лицата с психични разстройства. 

Предстои подаване на две проектни предложения, които са отразени и в Програмата за 

реализация на ПИРО Своге: 

 „Дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Своге“. 

Проектът е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим 

живот на възрастните хора и лицата с увреждания, настанени в „Дом за лица с 

психични разстройства“ в село Миланово. Той е насочен към предоставяне на 

услуги за дългосрочна грижа, съобразени с потребностите на потребителите на 

Дома и е в синхрон със заложените мерки в Плана за действие 2018-2021 г. за 

изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Заложените 

дейности са съобразени с изграждането на Център за грижа за лица с психични 

разстройства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът за 

дългосрочна грижа ще подсигури предоставянето на новите услуги на територията 

на община Своге, за които е изградена подходяща инфраструктура по ОПРР 2014-

2020 г. С реализацията на проектните дейности ще бъде извършен подбор на 

персонал, който ще предоставя новите социални услуги на потребителите – 45 лица 

(жени) с психични разстройства, като ще бъде осъществено начално и надграждащо 

обучение и супервизия, ще бъде калкулирана издръжката на комплекса за период от 

1 година, считано от 01.09.2021г. Ще бъде закупено обзавеждане за Центъра.  

 „Социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални 

затруднения в Община Своге“. Община Своге е конкретен бенефициент по 

процедура „Социално включване на лица с психични разстройства и с 

интелектуални затруднения“ по ОПРЧР 2014-2020 г., съгласно Картата на услугите 

за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. 

Проектното предложение на Община Своге предвижда изграждане на 1 брой 

Център за рехабилитация, социално и психологическо консултиране на 45 броя 

лица (жени), за придобиване и/или възстановяване на уменията им за водене на 

самостоятелен живот. С реализацията на проектните дейности се цели предоставяне 

на подкрепящи социални услуги на потребителите на Център за грижа за лица с 

психични разстройства. Специфичната цел на проекта е чрез изграждане на зала 

за лечебна физкултура, зала за арт и други терапии, зала за индивидуална работа, и 

помещение с кухненски бокс и трапезария с дванадесет места, зала за трудотерапия 

и кабинет за логопед, и чрез специализиран персонал, лицата от целевата група да 

придобият навици и умения за водене на пълноценен начин на живот. 
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Фигура 23. Капацитет и брой ползватели на основните социални услуги през 2020 г. 

 

Източник на информация: Общинска администрация Своге 

Нужно е да се предвиди осигуряването на допълнителни социални услуги, както и 

разширение на капацитета на Центъра за обществена подкрепа, който към момента е 

запълнен. Необходимите допълнителни услуги включват: 

 Кабинети по семейно планиране към ЦОП; 

 „Синя стая“ към ЦОП; 

 Център за подкрепа на семейната грижа. 

2.4.6. Култура 

Народните читалища в община Своге повече от 100 години са средища на местната 

общност, сцена на изкуствата и любителското творчество, място за развитието на 

културния и социалния живот. Първото читалище в общината е основано през 1896 г. в 

село Гара Бов, а през 2020 година общо 15 читалища развиват дейност в подкрепа на 

местните традиции и съвременната култура. Читалищата са утвърдени пазители на 

духовното наследство, като свогенското читалище „Градище“ от 1907 г. съхранява, 

поддържа и представя обществена колекция (експозиция) от движими културни 

ценности, които са свидетелства за живота в Искърското дефиле от древността.  

Обществената колекция в град Своге е създадена през 1988 г., като първоначално 

музейната сбирка е била общинска, а не читалищна. През тези години са събрани 

множество етнографски и нумизматични материали, вкл. тетрадрахми на Александър 

Велики. В края на 90-те години на XX век сбирката е разформирована. Част от 

витрините и експонатите са преместени в Читалище „Градище 1907“, а по-голямата 

част от предметите са разпръснати в различни помещения на читалището. Описите, 

създадени от отговарящите за сбирката, са запазени частично. Част от документацията 

(непълен опис, съдържащ 74 инвентарни номера) е била предадена за съхранение на 

Секретаря на читалището. През 2018 г. по Договор № 60/26.01.2018 г. между община 

Своге и Българско археологическо сдружение е извършена сертификация на 
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движимите културни ценности от колекцията на Читалище „Градище-1907“. Всички 

предмети са подложени на нова инвентаризация. Върху предметите бяха поставени 

отчетни обозначения (в съответствие с изискванията на Наредба № Н-6/11.12.2009, чл. 

15, чл. 16, чл. 17 и чл. 18), които отговарят на съответната документация, описание и 

идентификация. В съответствие с изискванията за документиране на движими 

културни ценности, всички предмети с археологическа стойност са документирани 

графично. Извършена е обработка на общо 69 предмета. Графичните изображения са 

дигитализирани. В съответствие с изискванията на Наредба № Н-6/11.12.2009, чл. 26 са 

изработени и научни паспорти на предметите. Научните паспорти съдържат пълна 

информация за всеки отделен предмет в колекцията и са изготвени в дигитален и 

хартиен вариант. В читалищната сграда е осигурено специално хранилище за фонда на 

колекцията, а експонираните ценности могат да бъдат видяни в експозиционната площ 

на първия етаж на сградата, разположена на централния градски площад. 

За опазване на културно-историческото наследство на общината през следващите 

години следва да се предприемат допълнителни дейности за развитие на колекцията и 

създаването на общински музей – представени като част от мерките и проектите на 

ПИРО Своге. 

Основните дейности на местните читалища са свързани с насърчаването и развитието 

на любителското творчество, като към всички читалища има любителски състави с 

активно участие на събития от културния календар на общината.  

Таблица 16. Читалища в община Своге 

Читалища Населено място Дейности 

НЧ „Градище 1907“ Град Своге 

Театрално студио „Арлекино“; 

Детски мажоретен състав – две възрастови 

групи; 

Школа по изобразително изкуство - две 

възрастови групи; 

Детски танцов състав „Ха сега“; 

Фолклорна група „Китка“; 

Хор „Сезони“; 

Клуб по спортни танци; 

Школа по гимнастика и танци; 

Клуб за изучаване на народни танци; 

Художествено-творчески клуб „Полет“; 

Школа по пиано; 

Школа по балет; 

Детска вокална група 

НЧ „Възраждане 

1928“ 
Село Искрец 

Два клуба за народни танци; 

Художествено - творчески клуб „Искри“; 

Певческа група за народно пеене; 

Детски танцов състав; 

НЧ „Христо Ботев 

1929“ 
Село Церово 

Детска танцова школа „В шоплукъ“ – 

възрастови групи от 4г. до 7г. и от 7г. до 

16г. 

Клуб по народни танци за възрастни; 

Женска формация за обработен фолклор 

„Фолклорна фантазия“; 
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Детска група за автентичен фолклор 

„Лазарки“; 

Детско театрално студио „Пинокио“ 

НЧ „Светлина 1896“ Село Гара Бов 

Неделно училище по грънчарство, 

театрална формация за деца и възрастни 

„Веселяци“; 

Любителски танцов състав „Бовяне“; 

Клуб за ръчно плетиво „Бовска 

плетканаметка“; 

Смесена група за обработен фолклор 

„Бовска китка“; 

Групи за автентичен фолклор „Лазарки“ и 

„Коледари“; 

Туристически център; 

НЧ „Искърски 

пролом - 1934“ 
Село Гара Лакатник 

Детски танцов състав за народни танци – 

три възрастови групи /29 участника общо/, 

Група за художествено слово 

НЧ „Народна 

култура 1954“ 
Село Владо Тричков 

Фолклорна група; 

Клуб за народни танци 

НЧ „ Искра 1928“ Село Реброво 
Фолклорна група за народни песни; 

Клуб за народни танци 

НЧ „Никола 

Вапцаров - 1956“ 
Село Томпсън 

Женска певческа фолклорна група; 

Клуб за народни танци 

НЧ „Никола 

Вапцаров 1955“ 
Село Свидня 

Женска битова група за автентичен 

фолклор; 

Детска театрална група съвместно с 

училището 

НЧ „Пробуда - 1927“ Село Миланово Танцов състав „Миланово“ 

НЧ „Климент 

Охридски 1924“ 
Село Осеновлаг 

Фолклорна група танцов състав; 

Група за местен хумор 

НЧ „Сава 

Доброплодни 1956” 
Село Габровница 

Младежки танцов състав; 

Разказвачи 

НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий - 1931“ 
Село Зимевица Група за местен хумор, разказвачи 

НЧ „ Христо Ботев 

1961“ 
Село Батулия 

Концертно трио „Роби и приятели“; 

организиране и провеждане на постоянен 

пленер съвместно със Софийския 

университет „Климент Охридски“ – катедра 

Изобразително изкуство; 

Регионален преглед на школите по 

изкуства 

НЧ „Св.Св.Кирил и 

Методий 1956“ 
Село Желен Фолклорна певческа група „Здравец“ 

Източник на информация: Общинска администрация Своге 

Освен специфични любителски състави, школи и клубове, всичките 15 читалища 

разполагат с читалищни библиотеки и по този начин осигуряват достъп до 

специализираната и съвременната литература. През 2020 г. библиотечните фондове 

разполагат със следните количества библиотечни единици: 

 НЧ „Градище, 1907“, гр. Своге – 51 126 тома; 

 НЧ „Христо Ботев 1929“, с. Церово – 16 069 тома;  

 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1931“, с. Зимевица – 6 822 тома;  
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 НЧ „Никола Вапцаров - 1956“, с. Томпсън – 8 778 тома;  

 НЧ „Сава Доброплодни 1956”, с. Габровница – 5 009 тома;  

 НЧ „Никола Вапцаров 1955“, с. Свидня – 10 345 тома;  

 НЧ „Народна култура 1954“, с. Владо Тричков – 9 899 тома;  

 НЧ „ Искра 1928“, с. Реброво – 14 351 тома;  

 НЧ „Светлина 1896“, с. Гара Бов – 16 632 тома;  

 НЧ „Климент Охридски 1924“, с. Осеновлаг – 9 953 тома;  

 НЧ „Пробуда - 1927“, с. Миланово – 8 225 тома;  

 НЧ „Искърски пролом - 1934“, с. Гара Лакатник – 14 500 тома;  

 НЧ „Възраждане 1928“, с. Искрец – 24 700 тома;  

 НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1956“, с. Желен – 3 186 тома;  

 НЧ „ Христо Ботев 1961“, с. Батулия –2 912 тома. 

Пет от общинските читалища участват и в Програма „Глоб@лни библиотеки“ – 

България, чиято цел е да повишава и улеснява достъпа до дигитални източници на 

информация – НЧ „Градище - 1907”, гр. Своге, НЧ „Възраждане - 1928” с. Искрец, НЧ 

„Христо Ботев - 1927” с. Церово, НЧ „Светлина - 1896” с. Гара Бов и НЧ „Климент 

Охридски - 1924” с. Осеновлаг. 

Доколкото народните читалища са единствените местни културни институции, то 

тяхната роля и бъдещо развитие изцяло ще определя и възможностите за културен 

живот в рамките на общината. В тази връзка община Своге разполага с годишни 

програми за развитие на читалищната дейност, които определят годишните 

приоритети, които следва да намират отражение и в капиталовите програми на 

общината за съответната година. През изминалия програмен период са направени 

разнообразни инвестиции за подобряване на материално-техническата база, 

обзавеждането, условията за работа и провеждане на събития в читалищата, вкл. 

проект „Ремонт и обзавеждане на НЧ „Градище 1907“ град Своге“ с финансиране по 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-

2020. В рамките на проекта са обновени големият салон на читалището – 

отоплителната система, подовата настилка, сцената, съблекалните и репетиционните. 

Големият салон в читалището е най-голямата и функционална зала в община Своге и 

нейното обновяване ще има значителен принос към по-богатия културен календар.  

През следващите години следва да продължат инициативите за обновяване на 

материалната база, вкл. чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите 

на персонала и посетителите. Важна задача следва да бъде и подкрепата за 

читалищните библиотеки с обогатяване на фонда и внедряване на комуникационно-

информационните технологии.  
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2.4.7. Спорт 

Спортната инфраструктура е представена от футболните стадиони в гр. Своге, с. Гара 

Бов, с. Гара Лакатник и с. Искрец, спортната зала към училище СУ „Иван Вазов“ в гр. 

Своге, както и от изградените обекти за масов спорт. По данни на общинска 

администрация Своге, съществуващите спортни обекти са в добро или отлично 

състояние и не се нуждаят от спешни ремонтни дейности за възстановяване на 

експлоатационните характеристики. Необходимо е изграждането на нови спортни 

площадки за масово практикуване на различни видове спорт, тъй като към момента 

техният брой, респективно обхванато население, остават ограничени. През 2020 г. в 

общинския център Своге е изградена спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон“.  

Таблица 17. Спортна инфраструктура в община Своге 

Вид на обекта Населено място Капацитет 
Физическо 

състояние  

Стадион С. Гара Бов 4 дка/300 места добро 

Гр. Стадион и 

тренировъчно 

игрище 

Гр. Своге 6 дка/1000 места отлично 

Стадион С. Гара Лакатник 4 дка/300 места отлично 

Стадион С. Искрец 4 дка/ 150 места добро 

Спортна зала 
СУ „Иван Вазов“ в 

гр. Своге 
939 кв. м/208 места отлично 

Спортна пл-ка С. Церово 560 кв. м добро 

Спортна пл-ка С. Реброво 560 кв. м добро 

Спортна пл-ка С. Миланово 560 кв. м добро 

Спортна пл-ка С. Лакатник 600 кв. м добро 

Спортна и детска 

пл-ка 
С. Искрец 447 кв. м отлично 

Спортна пл-ка С. Свидня 560 кв. м отлично 

Спортна пл-ка С. гара Бов 560 кв. м отлично 

Спортна пл-ка 
СУ „Иван Вазов“ в гр. 

Своге 
500 кв. м добро 

Източник на информация: Общинска администрация Своге 

Организирано се практикуват футбол, баскетбол, волейбол, акробатика, бойни 

изкуства, като професионален футболен клуб „Спортист“ Своге е първоначално 

основан през далечната 1924 г. и понастоящем се състезава в българската Втора лига. 

Другите регистрирани спортни клубове са: 

 ФК „Спортист -2009“ – мъже – гр. Своге – футбол; 

 ФК „Спортист -2009“ – деца и юноши – гр. Своге – футбол; 

 ФК „Зенит“ – с. Церово – футбол; 

 ФК „Искър 2005“ – с. Гара Лакатник – футбол; 

 Акробатика  – гр. Своге – акробатика; 
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 Баскетбол „Спортист 1959“ – гр. Своге – баскетбол; 

 Таекуондо „Кондор 2000“ – таекуондо; 

 Волейболен клуб „Своге 2016“ – юноши, мъже – волейбол; 

 ФК „Гадните Джиджовци“ – гр. Своге – футбол. 
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2.5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

2.5.1. Транспортна инфраструктура 

Жп пътища 

Транспортната достъпност на община Своге е свързана преди всички с железопътната 

линия №2 Варна-Горна Оряховица-София, която определя стратегическото 

разположение на община Своге в рамките на Северна България. Почти цялата част от 

участъка на жп линията в Искърското дефиле попада в административните граници на 

община Своге. Изградени са множество гари, разделни постове и спирки, вкл. от юг на 

север Ромча, Владо Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, 

Бов, Балкан, Лакатник, Жп Школа и Оплетня. В исторически план жп линията е 

основният фактор за развитието на населените места и изграждането на индустриални 

предприятия в дефилето. Почти всички общински села и всички големи села са 

разположени по направлението на жп линията и бъдещото запазване на техния 

демографски ресурс и стопанско значение е неизменно свързано с жп линията. В тази 

връзка общинските политики и инвестиционни програми следва да бъдат свързани с 

подобряване на автомобилните връзки към жп гарите, вкл. по отношение на 

производствените и складовите терени, така че да се осигури интермодалност за 

превоза на ресурси и произведена продукция. 

Републиканска пътна мрежа 

В рамките на община Своге липсват автомагистрални и първокласни пътища, като 

републиканската пътна мрежа е ограничена единствено до един второкласен път и три 

третокласни. Релефните особености са причина за липсата на автомагистрални и 

първокласни пътища, а общината е със значително по-ниска гъстота в сравнение с 

останалите български общини. Гъстотата на републиканската пътна мрежа на 100 кв. 

км е 11,12 км за община Своге и 18,01 км за страната.  

Таблица 18. Гъстота на републиканската пътна мрежа в България и община Своге 

 

Площ 

кв км 

Дължина на 

второкласните 

пътища 

Гъстота 

на 100 

кв. км 

Дължина на 

третокласните 

пътища 

Гъстота 

на 100 

кв. км 

Общо 

Гъстота 

на 100 

кв. км 

България 110 372 4 022 3,64 12 172 11,03 

19 876, 

в т.ч. 

АМ и I 

пътища 

18,01 

Община 

Своге 
868,61 59,4 6,84 37,2 4,28 96,6 11,12 

Източник на информация: НСИ; Общинска администрация Своге 

Изчисления: ИУПП 

Основният автомобилен достъп до/през общинската територия е второкласен път ІІ-16 

/Мездра – Ботевград/ - Ребърково - Елисейна - Своге – ок. п. София от км 22+540 до км 

81+940. Макар и от втори клас, пътят има важна транспортна функция, обвързвайки 

околовръстното шосе на столицата София  с община Мездра и отсечката на път I-1 към 

община Враца. Този път представлява директна връзка на София с общините на север 

от Стара планина. Трите третокласни пътя са път ІІІ-162 /Елисейна - Своге/ - Миланово 
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- Долна Бяла - Речка - Стояново - /Монтана - Враца/ от км 0+000 до км 11+900, път ІІІ-

164 Своге - Искрец - Бучин проход от км 0+000 до км 19+600, както и път III-8102 /II-

81/ Чибаовци- Свидня. Път III-162 има локално значение за селата Гара Лакатник, 

Миланово и Дружево и осигурява връзка към община Вършец на север. Път III-164 

следва поречието на Искрецка река, има локално значение за град Своге, селата Искрец 

и Свидня и редица предприятия от преработващата промишленост. Пътят осигурява 

подход към община Костинброд, както и към първокласния път I-81 София-Лом, който 

пресича за няколко километра най-западната част на община Своге, но без да има 

транспортна роля за населените места. По този начин връзката на път III-164 има 

ключово значение, като свързва Искърския пролом с пътя през Петроханския 

проход. 

Предимство на пътната мрежа в общината са реализираните и текущите проекти за 

реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки. В периода 2014-2016 г. е изпълнен 

проект „България-Транзитни пътища V“ лот 17 път II-16 (Мездра-Елисейна-Своге-

Нови Искър) L=81,779 км, като цялата дължина на пътя през Искърското дефиле е 

обновена. Към момента на разработване на ПИРО се изпълнява обект „Превантивен 

ремонт на републикански път III-164 Своге - Искрец - Бучин проход“. 

Общинска пътна мрежа 

Общата дължина на общинските пътища в общината е 185,7 км, които осигуряват 

достъпа до всички населени места, както и достигането на път с по-висок клас. 

Общинските пътища изобилстват от пукнатини, единични дупки, както и от по-

значителни участъци с нужда от цялостна реконструкция и преасфалтиране. По 

протежението на пътищата има обилна растителност, която не се почиства регулярно, а 

канавките са компрометирани и има нужда от тяхното възстановяване. Четири от 

общинските пътища са изцяло черни пътища – SFO3623, SFO3617, SFO3620 и 

SFO3616, докато отделни участъци от останалите пътища също нямат асфалтово 

покритие. Съпътстващ проблем, създаващ рискове за състоянието и 

експлоатационните характеристики на всички пътища в общината, са активните 

свлачища. По данни на общинска администрация, в общината има 22 активни 

свлачища, като 17 от тях представляват непосредствен риск за пътната 

инфраструктура. Има два основни типа интервенции, които ще подобрят състоянието 

на пътищата: 

 Изграждане на защитни съоръжения и укрепване на свлачища, срутища и 

пропадания по пътища; 

 Реконструкция и рехабилитация на ключови пътища и отсечки от общинската 

пътна мрежа, вкл. връзки с републиканските пътища. 

Таблица 19. Общински пътища в община Своге 

Път Наименование Дължина Състояние 

SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов- Бов 7,5 

Асфалтобетонова настилка,  

мрежовидни пукнатини по асф. 

настилка и единични дупки, 

необходимо е почистване на 
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Път Наименование Дължина Състояние 

растителността покрай пътя и 

възстановяване на канавките, 

необходимост от преасфалтиране на 

участъци от пътя 

SFO1601 
/II-16, Своге- София/ - 

Реброво 
0,5 

Асфалтобетонова настилка, 

сравнително добро състояние, 

почистване на паднали камъни по 

банкета, изрязване на надвиснали 

дървета над пътя  

SFO2602 
/II-16/ ЖП Гара 

Лакатник- Лакатник 
8,5 

Асфалтобетонова настилка, има 

мрежовидни пукнатини по 

асфалтовата настилка, множество 

дупки за изкърпване, пропадане на 

лявата част от пътното платно на 

четири участъка, необходимо е 

възстановяване на канавките и  

почистване на растителността покрай 

пътя 

SFO2603 

/II-16, Лакатник- Своге/ 

Заселе -Зимевица -

Заноге 

21,5 

Асфалтобетонова настилка, 

мрежовидни пукнатини, единични 

дупки за изкърпване, необходимо е 

възстановяване на канавките и  

почистване на растителността покрай 

пътя 

SFO2604 

/II-16, Своге- София/ 

Батулия -Бакьово- 

Ябланица 

22 

Асфалтобетонова настилка, 

мрежовидни пукнатини, цели 

участъци за преасфалтиране, 

свлачищни процеси в два участъка 

преди с. Батулия, необходимо е 

възстановяване на канавките и   

почистване на растителността покрай 

пътя, възстановяване на мантинели в 

свлачищните участъци 

SFO2605 
/SFO2604 Батулия- 

Ябланица/ - Огоя 
5 

Асфалтобетонова настилка, 

мрежовидни пукнатини,  необходимо е 

възстановяване на канавките и  

почистване на растителността покрай 

пътя 

SFO2606 

/III-162, Миланово- 

Долна Бела речка/- 

Дружево 

3 

Асфалтова настилка, мрежовидни 

пукнатини, единични дупки за 

изкърпване, необходимост от 

възстановяване на канавките 

SFO2607 
/III-164, Своге- Бучин 

проход/Искрец-Брезе 
9 

Асфалтова настилка, мрежовидни 

пукнатини, единични дупки за 

изкърпване, необходимо е 

възстановяване на канавките и  

почистване на растителността покрай 

пътя 

SFO3608 

/II-16, Лакатник- 

Своге/Губислав - х. 

Пробойница 

16 

Асфалтова настилка от км. 0+000 до 

км. 10+000, от км. 10+000 до км. 

16+000 трошенокаменна настилка,  

единични дупки за изкърпване, 
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Път Наименование Дължина Състояние 

необходимо е възстановяване  на 

канавките и почистване на 

растителността покрай пътя 

SFO3609 /II-16/ Своге- Желен 7 

Асфалтова настилка, наличие на 

свлачище в местн. „Езерище“, от 

процесите на което пропада пътното 

платно, необходимо е възстановяване 

на канавките и укрепване на участъци 

от пътното платно  

SFO3610 
/II-16, Своге- Томпсън/- 

Редина 
6 

Асфалтова настилка от км. 0+000 до 

км. 2+200, от км. 2+200 до км 6+000 

черен път  

SFO3611 

/II-16, Своге-

Томпсън/Лесков дол -

мах. "Кокелини бабки" 

8 

Асфалтобетонова настилка,  

свлачищни процеси на четири 

участъка от пътя, компроментиран 

плочест водосток, множество дупки за 

изкърпване, необходимо е 

възстановяване на канавки и  

почистване на растителността покрай 

пътя, необходимост от уширение на 

участъци от пътя, възстановяване на 

мантинели 

SFO3612 
/II-16/ Томпсън -

Церецел 
8 

До км. 1+200 е асфалтобетонова 

настилка с множество дупки за 

изкърпване, от км. 1+ 200 до км. 3+158   

пътя е рехабилитиран през 2016 г., 

останалата част е черен път в отделни 

участъци насипан с трошенокаменна 

настилка, необходимост от почистване 

на растителността покрай пътя 

SFO3613 
/VRC2093, Еленов дол- 

Осеновлаг/ - Брезов дол 
2,5 

Асфалтобетонова настилка до центъра 

на селото в лошо състояние и черен 

път за насипване в отделни участъци, 

почистване от растителност покрай 

пътя  

SFO3615 
/III-164, Своге- Искрец/- 

Добърчин 
3 

Асфалтобетонова настилка, пропадане 

на пътя на отделни участъци, 

множество дупки, необходима е 

реконструкция, възстановяване на 

канавките и  почистване на 

растителността покрай пътя 

SFO3616 
/SFO2607 ,Искрец- 

Брезе/ -Добравица 
5 Черен път  

SFO3617 
/II-81, Бучин проход -

Гинци/ -Манастирище 
3 Черен път  

SFO3618 

/SFO2607, Искрец- 

Брезе/ -Брезе- мах. Песа 

могила -мах. Горна 

Добравица 

5 

Асфалтобетонова настилка, 

мрежовидни пукнатини, единични 

дупки за изкърпване 

SFO3620 

/III-164, Искрец- Бучин 

Проход/-Завидовци- 

мах. Старо село 

2 Черен път в лошо състояние 
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Път Наименование Дължина Състояние 

SFO3621 

/SFO2607, Искрец - 

Брезе/ - Брезе - 

Зимевица/ SFO2603/ 

8 
Черен път с частична трошенокаменна 

настилка в лошо състояние 

SFO3622 

/III - 1622, Миланово- 

ски писта 

"Пършевица"/- х. 

Пършевица  

1,2 Асф. н-ка  

SFO3623 
/SFO2604/Батулия -

Буковец 
13,5 Черен път  

VRC2093 

/II-16,Елисейна -

Лакатник/ - Граница 

общ.(Мездра - Своге) - 

Габровница - 

Еленовдол-ман.Седемте 

престола - Осеновлаг 

20,5 

Асфалтобетонова настилка, 

мрежовидни пукнатини, единични 

дупки за изкърпване, необходимо  

възстановяване на канавките и  

почистване на растителността покрай 

пътя, възстановяване на подпорни 

стени и мантинели,почистване на 

водостоци   
Източник на информация: Общинска администрация Своге 

2.5.2. ВиК инфраструктура 

Водоснабдяването в община Своге се осигурява от един магистрален водопровод, 

захранващ направлението Своге-Свидня-Искрец, както и от локални източници за 

отделните села. Осигуряваните количества вода на човек от населението в общината е 

111 л/ч ден при референтни стойности от 119 л/ч ден за областта и 137 л/ч ден за 

страната. По показателят за доставена вода на домакинствата общината отново 

изостава – 68 л/ч ден спрямо 86 и 90 л/ч ден на областно и национално ниво. Локалните 

източници се характеризират от сезонна неравномерност на дебита, което рефлектира в 

режим на водоснабдяване за част от селата в години със засушавания. Така, по данни 

на НСИ, за периода 2014-2018 година се наблюдават крайно непостоянни стойности по 

отношение на относителния дял на населението с режим на водоснабдяване (сезонен и 

целогодишен) от водоснабденото население. 

Фигура 24. Относителен дял на населението с режим на водоподаването в община Своге 

 

Източник на информация: НСИ 
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Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София е оператор на ВиК 

инфраструктурата в по-голямата част на общината, с изключение на селата Желен, 

Лесковдол, Огоя, Ябланица, Еленов дол, Завидовци, Добърчин  и Редина, които изцяло 

се поддържат от Община Своге. Водоснабдителната система е изградена основно от 

азбестоциментови тръби, които са канцерогенни и физически остарели. Лошото 

качеството на водопроводите води до високи загуби на питейна вода, като дружеството 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София предоставя данни за загубите на вода в 

мрежата в проценти. Положителен извод е, че през 2019 г. е отчетена най-ниската 

загуба на питейна вода, но въпреки положителното изменение, процентът остава 

значителен – 57,39%. 

Фигура 25. Загуби на вода във водопроводната мрежа за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: „ВиК“ ЕООД – София 

Изчисления: ИУПП 

Средствата за разширение и реконструкция на водоснабдителната мрежа са свързани с 

инвестиции за частична подмяна на мрежи с концентрация на аварии и частични 

ремонти по различни участъци на ВиК дружеството, както и проекти на община Своге. 

Община Своге, в качеството си на собственик на инфраструктурата, реализира по-

значимите инвестиции за реконструкция, вкл.: 

 „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър 

достъп до качествена, питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински 

пътища“ с финансиране по ПРСР 2014-2020 на стойност 5,8 млн. лв.; 

 „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня- 

2-ри етап, подобект: „Водоснабдителни помпени станции – 1-ви и 2-ри подем“ по 

ПУДООС на сойност 405 хил. лв. 

Според справката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София, дължината на 

рехабилитираната или изградената водоснабдителна мрежа за периода 2014-2019 г. 

достига 183,56 км, което показва значителни резултати в подобряването на 
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водоснабдителната мрежа за изминалия период, които следва да бъдат надградени през 

новия програмен период. 

Ниска остава степента на изграденост на канализационната мрежа. В гр. Своге 

степента на изграденост е около 70%, в с. Церово е 50%, в с. Реброво е 20%, в с. 

Искрец е 30%, в с. Гара Лакатник е 30%, в с. Батулия е 10% и в с. Томпсън е 10%. 

Канализационните мрежи са изградени от бетонови тръби Ф200. През периода 2014-

2019 г. инвестициите за канализацията обхващат 22,27 км. 

2.5.3. Електроснабдяване 

Само едно населено място в община Своге не е обхванато от електроснабдителната 

система – село Манастирище, което към края на 2019 г. е със само 4 жители. 

Електроснабдителната мрежа е изцяло въздушна и със задоволително качество на 

мрежите и съоръженията.  

Един от най-мащабните проекти на община Своге през изминалия програмен период е 

свързан с обновяване на уличното осветление, така че освен да се подобри качеството 

и сигурността в градската среда, да се намалят и общинските разходи за 

електроенергия. Проект „Подобряване на средата на живот в Община Своге чрез 

подмяна на уличното осветление“ е завършен през 2015 г. и е на обща стойност от 1,9 

млн. лв. В резултат на проекта е подменено на уличното осветление в 35 населени 

места в община Своге. 

Най-голямото природно богатство на общината – река Искър, е и важен енергиен 

ресурс, който успешно се използва в резултат на мегапроекта за водноелектрическа 

каскада „Среден Искър“, реализирана по модела на ПЧП между община Своге и 

„Петролвила България“ АД и включваща 5 мини ВЕЦ: 

 0143 - ВЕЦ Лакатник; 

 0198 - ВЕЦ Оплетня; 

 0227 - ВЕЦ Прокопаник; 

 0260 - МВЕЦ Свражен; 

 0313 - МВЕЦ Церово. 
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2.6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩНИЯ 

СЕКТОР 

2.6.1. Селищна мрежа 

Анализирането на селищната мрежа в община Своге позволява да се изведат няколко 

основни закономерности: 

 Най-много и най-големите селища са съсредоточени по долините на река Искър и 

Искрецка река; 

 Общинският център и най-голямо населено място – Своге, е разположен при 

пресичането на направленията по двете долини, които се осигуряват транспортно 

от второкласен път II-16 (по Искърското дефиле) и III-164 (по долината на 

Искрецка река); 

 Прокарването на жп линията през дефилето е основният исторически фактор за 

развитието на населените места в общината, като най-големите селища са се 

развили около жп гари; 

 Селата северно от град Своге и по поречието на реката обособяват отчетлива зона с 

голяма концентрация на природни забележителности и туристически потенциали; 

 Селищна концентрация се наблюдава по поречието на Искрецка река – селата 

Свидня и Искрец, които са пространствено свързани и с общинския център; 

 Промишлените концентрации в общината се наблюдават по поречието на най-

големите реки; 

 За общината е характерен моделът на селата с махали – малък брой компактно 

разположени къщи, отдалечени от другите махали/центъра на съответното село; 

 Релефните особености и труднодостъпните части са довели до възникването на 

ясно обособени периферни райони в рамките на общината, които се характеризират 

от много ниска гъстота на обитаването. Текущите крайно негативни демографски 

тенденции допълнително подсилват обезлюдяването на тези периферни населени 

места, както и на базовите услуги в тях.    

Река Искър е изваяла прекрасните отвесни склонове на дефилето, което в исторически 

план е осигурявало транспортните връзки между земите на север и на юг от Балкана. 

През Античността и Средновековието са изграждани множество крепости и 

наблюдателни пунктове, но до днес не са останали значими по-размер археологически 

обекти. Освобождението на България през 1878 г. заварва тази част на страната 

изолирана и по-малко стопански развита от районите с по-благоприятни релефни 

особености. Перспективите за развитие драстично се променят след откриването на жп 

линията, като дефилето постепенно се оживявава, селата се уголемяват, а стопанството 

им се развива около железопътния транспорт. 

В тези години, в началото на XX век, Своге не е било най-голямото населено място. 

През 1910 г. село Искрец е най-многолюдно с 1841 души. По това време вече е 

изграден противотуберкулозният санаториум при Искрецкия манастир, а значимата 
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роля на селото се отразява и в представителната архитектура на местното училище. 

Второто по-големина село е било Бов (по това време има само едно село) с малко над 

1100 души и след това се подрежда Своге с малко над 1000 човека. Важен факт за 

развитието на Своге, Свидня и искрец е откриването на шоколадовата фабрика на 

Пееви. През 1934 г. Искрец продължава да бъде най-голямото село с 2385 души, а 

Своге вече е изпреварило Бов с 2027 души. В навечерието на Втората световна война 

селата от общината бележат върхова ситуация по отношение на демографското си 

развитие. След Втората световна война селата, които са отдалечени от жп линията 

постепенно губят население, докато Своге, обратно, се развива най-динамично в 

периода 1946-1975 г., когато увеличава населението си с 5000 човека или около 200%. 

В този период Своге придобива и съвременната си функционално-пространствена 

структура, следвайки извивките на река Искър и Искрецка река и усвоявайки по-

равнинните части по склоновете около реката. В посока от юг на северо по жп линията 

първо се достига квартал „Дренов“, следва жп гарата на Своге с централната част на 

града, а по-сетне и квартал „Алилица“. Жп гарата и центърът остават южно от реката, 

като предгаровият площад в случая на град Своге съвпада с централния градски 

площад, което потвърждава градообразуващата роля на железопътния транспорт за 

Своге. На площада е разположено Читалище „Градище – 1907“, в непосредствена 

близост е и сградата на общинската администрация. Успоредно на жп линията и реката 

минава главната търговска улица „Цар Симеон“. Успоредно по реката минава и 

основният булевард „Искър“, който свързва различните квартали на града от двете 

страни на жп линията. По направлението на Искрецка река, западно от центъра на 

града са квартал „Светица“, „Старо село“ и „Козарника“. При кв. „Светица“ се намира 

МБАЛ Своге, а между „Старо село“ и „Козарника“  е разположена и съвременната 

свогенска шоколадова фабрика, която осигурява работа за значителна част на заетите в 

промишлеността. След кв. „Козарника“ се достига до първата махала на село „Свидня“, 

което от своя страна прелива в село Искрец – най-голямото населено място в началото 

на XX век, а днес на второ място след общинския център. В центъра на селото Искрец 

има площад, оформен от различни административни сгради, като недалеч е и местното 

училище. От Искрец има две изходящи пътни направления – в западна посока по път 

III-164 към село Завидовци и общинската граница; в северна посока към селата 

Добравица и Брезе, за които Искрец е най-достъпният обслужващ център. 

Отново по дефилето, южно от Своге по жп линията и път II-16 последователно са 

подредени селата Томпсън, Реброво, Луково и Владо Тричков. На север от Своге са 

Желен, Церово, Гара Бов и Гара Лакатник. Всички села по дефилето сравнително са 

съхранили демографски ресурс и стопански потенциал. Характерно урбанистично 

явление за община Своге е постепенното „изместване“ на дадени села към жп линията, 

какъвто е случая на селата Гара Бов и Гара Лакатник, които днес са отделни села и са 

по-големи от оригиналните селища. 

Още една речна долина е определила развитието на селищната мрежа в общината и 

това е река Габровница. В нея е разположен Осеновлагският манастир, както и 

едноименното село. 



90 

 

В обобщение, източния дял на общината спрямо Искърското дефиле е с по-

периферен характер, а населените места в тази част остават със затруднен достъп до 

публични услуги и възможности за заетост.  

2.6.2. Жилищен сектор 

Типовете обитаване в община Своге включват преди всичко еднофамилните къщи със 

собствени дворове в селата и кварталите на град Своге, но също така няколко 

многофамилни жилищни сгради, съсредоточени в общинския център. По данни на 

НСИ, през 2018 година жилищният фонд обхваща 26 797 жилища – повече от всяка 

друга община в Софийска област. По този начин в община Своге са разположени 15% 

от всички жилища в областта при референтен дял на населението от 8%. Това е ясен 

знак за постепенното обезлюдяване и наличието на множество необитаеми жилища. 

Демографските проблеми бяха подробно представени в предходните раздели на 

анализа, като в исторически план общината достига демографски пик през 40-те 

години, въпреки че селищата по Искърското дефиле като Своге увеличават 

населението си и през следващите десетилетия. Отдалечените от жп линията села 

обаче се обезлюдяват в продължение на десетилетия, като в резултат през 2018 г. 

средният брой лица на едно жилище е 0,72 – потвърждение за наличието на 

необитаеми жилища и сгради. Препоръчително е да се направи проучване относно 

количеството, собствеността, състоянието и възможностите за обновяване на 

необитаемите сгради в селата от общината. Тези от тях с подходящи конструктивни 

характеристики, особено особено когато са с архитектурно-историческа стойност и 

разположени в села в близост до туристически забележителности, могат да бъдат 

адаптирани като къщи за гости и малки семейни хотели. 

В периода 2014-2019 г. в общината са построени общо 54 нови жилища, които 

представляват едва 4,27% от новото строителство в областта. Същевременно средната 

жилищна площ на новопостроено жилище е 2393,72 кв. м и по този показател 

общината се нарежда на челните позиции в рамките на областта. 

Многофамилните жилищни сгради са концентрирани в град Своге по булевард 

„Искър“ и ул. „Република“, където са изградени 6-7 етажни секционни сгради. По 

данни на МРРБ, три от тези сгради са обхванати от Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. През следващите години 

следва да се продължи с реновирането на жилищния сектор, като обновлението по 

сградите се комбинира с мерки за междублоковите пространства като се изпълняват 

интегрирани пакети от отделни проекти за модернизиране на градската среда.  
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2.7. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

2.7.1. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

Природните и антропогенните фактори са определящи за качеството на атмосферния 

въздух, респективно качеството на жизнената среда. Сред основните определящи 

фактори са: 

 Природни фактори – релефните особености, посоката и скоростта на вятърните 

течения, моментната температура и влажност; 

 Антропогенни фактори – промишлени дейности с отделяне на вредни емисии в 

атмосферата, битово отопление, строителство, транспорт, вкл. в комбинация с 

наличието на некачествени пътни настилки, предпоставящи запрашаване на 

въздуха. 

Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) осъществява регулярния 

мониторинг върху качеството на атмосферния въздух. Орган по наблюдението е 

Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и 

водите и съответно нейните подразделения – Регионалните лаборатории. Националната 

система обхваща 48 стационарни пункта, вкл. 9 пункта с ръчно пробонабиране и 

последващ лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 5 

автоматични системи,  работещи на оптичен принцип, както и 4 АИС за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух в горски екосистеми – нито един от стационарните 

пунктове не се намира на територията на община Своге.  

Освен това община Своге не попада в рамките на специфичен район за оценка и 

управление на КАВ, определен на база изявено замърсяване на въздуха. В рамките на 

Софийска област попадат три общини със специфично замърсяване и нужда от 

програма за ограничаване на замърсяването – общините Златица, Пирдоп и Челопеч 

регистрират стойности над нормите за замърсителите SO2, H2S, H2SO4, прах, но тези 

общини не са съседни на Своге и остават далеч от общинската територия. По данни от 

Програмата за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020 г., в 

общината не са правени специфични измервания на ФПЧ10, които са основен 

компонент от замърсяването на въздуха и водят до увреждания на белите дробове и 

респираторни инфекции. Въпреки това могат се посочат два основни фактора за 

повишаване на стойностите на ФПЧ10: 

 Отоплението на твърдо гориво през зимните месеци; 

 Влошеното състояние на пътните настилки, което в комбинация с липсата на 

регулярно почистване води до запрашаване на въздуха през летните месеци. 

Стойностите на ФПЧ10 се увеличават в дни на безветрие със скорост на вятъра под 1,5 

m/s, в комбинация с образуването на мъгли особено в по-ниските части по поречието 

на река Искър.  

В община Своге не са правени и специфични измервания за стойностите на Серен 

диоксид /SO2/, но може да се очаква, че липсват случаи на надвишаване на нормите, 
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тъй като към днешна дата в общината липсват големи предприятия на добивната, 

металургичната и химическата промишленост, както и топлоелектрически централи. 

В обобщение, основните източници на замърсяване са: 

 Стационарните източници – комините на битовото отопление на населението. 

 Линейните източници – транспортният поток и отделяните от двигателите вредни 

вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни 

оксиди, сажди, леки органични съединения), както и ФПЧ. 

Природните фактори, определящи самопречистващите процеси в атмосферния въздух 

са, благоприятни. Не случайно край село Искрец е изграден санаториумът за лечение 

на белодробни болести, като мястото е специално избрано заради климатичните 

характеристики, вкл. малката годишна концентрация на мъгли. Все пак през зимните 

месеци, в дни на безветрие в ниските части на общината в населените места, 

качеството на въздуха се влошава. Основен фактор за това е масовото битово 

отопление с изгаряне на твърди горива. Препоръчителна мярка е газификацията на 

големите населени места, но към момента няма данни за изграждане на 

газоразпределителна мрежа в общината. 

2.7.2. Отпадни води 

Към 2020 г. в община Своге не е изградена градска ПСОВ, въпреки че според 

критериите на МОСВ само концентрацията на Своге, Свидня и Искрец е с над 10 000 

еквивалент жители и попада в обхвата на агломерациите, които са приоритетни за 

изграждане на пречистваща инфраструктура във водния сектор. Липсват изградени и 

локални пречиствателни съоръжения. Липсата на цялостно изградена ефективна 

система за отвеждане и пречистване на отпадните води представлява сериозен дефицит 

в екологичната инфраструктура на общината. Степента на изграденост на 

канализацията към 2020 г. е ограничена. 

Таблица 20. Степен на изграденост на канализационната мрежа 

Населено място Население 
Степен на изграденост на 

канализацията 

Град Своге 7 438 Около 70% 

Село Церово 1 328 Около 50% 

Село Реброво 817 Около 20% 

Село Искрец 1 685 Около 30% 

Село Гара Лакатник 1 070 Около 30% 

Село Батулия 147 Около 10% 

Село Томпсън 763 Около 10% 
Източник на информация: Общинска администрация, НСИ 

Прави впечатление, че някои от най-големите села в общината като Владо Тричков и 

Свидня нямат никаква изграденост, докато в малкото село Батулия има макар и много 

малка дължина на канализационната мрежа. През периода 2014-2019 г. остават 

ограничени и инвестициите за реконструкция и рехабилитация на канализацията. 

Предимство за община Своге е, че попада в рамките на Софийска област, която има 

консолидиран воден оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София. От 

2019 година дружеството обхваща всички общини в областта, което позволява 
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реализацията на проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречистващи 

съоръжения по линия новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Община Своге 

следва да потърси формите на партньорство с ВиК дружеството, за да осигури 

необходимите ресурси за подобряване на ВиК инфраструктурата. Специална 

компонента може да бъде изграждането на ВиК в индустриални зони/икономически 

зони по модела на интегрираните териториални инвестиции, но при задължително 

партньорство с градски общини, бенефициенти по Програма „Развитие на регионите“ 

2021-2027 от Софийска област. 

2.7.3. Отпадъци 

Данните за количествата събрани и отсортирани отпадъци за периода 2017-2020 г. 

разкриват тенденция за увеличаване на битовите отпадъци, събирани в община Своге и 

депонирани на регионалното депо в Костинброд. Според наличните справки, общото 

количество депониран отпадък през 2017 г. е 6265,48 тона, докато през 2020 г. то 

нараства до 8005,04 тона – значителен ръст от 27,8%, свързан с пренасочаването на 

автомобилен трафик през Искърското дефиле, както и активното обитаване на вилните 

зони в общината през последните години. В съответствие с Проекта на Национален 

план за управление на отпадъците 2021-2028 г. и неговата Цел 1 „Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване“, през следващите години следва да се 

предприемат мерки в тази посока като част от общинската политика по управление на 

отпадъците. 

Таблица 21. Общо количество депониран отпадък 

Общо количество депониран 

отпадък на Регионално депо за 

неопасни отпадъци, с. 

Богьовци, общ. Костинброд 

2017 

/тона/ 

2018 

/тона/ 

2019 

/тона/ 

2020 

/тона/ 

Община Своге 6265,48 6311,78 7245,9 8005,04 

Източник на информация: Общинска администрация 

Друг източник на информация с друга методика на събиране на данните е 

Обобщеният доклад за Проучване на морфологичния състав на битовите 

отпадъци в България. Докладът е изготвен през 2019 г., като определя годишните 

количества на отпадъците, заедно с тяхната структура на база пробовземания през 

четирите годишни сезона. Количеството смесен отпадък за община Своге на година е 

6600,68 т., докато разделно събраният 590,54 т. или едва 8,2% – според реалният отчет 

на. Общото количество се равнява на 7191,22 т., което отговаря на реалния отчет за 

събраното количество отпадък за 2019 г. –7245,9. Според доклада, най-голям дял от 

отпадъците са градинските, което отразява характерния тип на обитаването в къщи с 

дворове, както в преобладаващата част на град Своге, така и във всички села. 

Значителен дял формират и хранителните отпадъци. 

От опасните отпадъци най-много са боите (13,47 т.), следвани от електрическите и 

електронните (12,65 т.) и от перилни и почистващи препарати. Нормата на натрупване 

на един човек (съотношението между събраното количество на отпадъците и броя на 

населението) се равнява на 366,15 кг на година.  
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Фигура 26. Състав на смесения и разделно събран отпадък в община Своге за една година 

 

Източник на информация: Обобщен доклад за Проучване на морфологичния състав на битовите 

отпадъци в България от 2019 г. 

Докладът сочи, че към 2019 г. системата за сметоизвозване на битовите отпадъци 

обхваща всички населени места и 100% от населението. Събраният общински отпадък 

се извозва до Регионалното депо „Регион Костинброд“, което обслужва още общините 

Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Като част от развитието 

на регионалното депо предстои изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ на обща стойност 11 064 733,43 лв. за 

изграждане на три компостиращи инсталации и на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд. Една от 

компостиращите инсталации за компостиране на разделно събрани 

биоразградими отпадъци ще бъде в землището на с. Церово, община Своге. 

Инсталацията ще е с капацитет 2 109 т. и ще бъде разположена в имоти №046014 и 

№046015 в местност „Цуцановото - Бабин дол“; имоти №046012 и №046013 в местност 

„Бабин дол“ и имот № 046034 – местност „Долни Желен“. Изготвени са 

прединвестиционни проучвания с обосновка за капацитетите, избраните технологии, 

необходимите съоръжения, техника и оборудване. След реализацията на проекта ще се 

намали количеството на входящия отпадък на изграденото Регионално депо. 

Планирано е инсталацията да бъде изградена до края на 2022 г.  

В землището на село Церово се намира и закритото общинско депо за битови 

отпадъци, което до този момент не е подложено на цялостна рекултивация. Предстои 

изпълнението на проект „Рекултивация на депо за отпадъци на Община Своге“, 

като община Своге ще кандидатства със заявление за отпускане на безвъзмездна 
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помощ от ПУДООС, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни  земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Към момента 

МОСВ е съгласувало ,,Работен проект за техническа и биологична рекултивация на 

общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Церово, община Своге“. 

Проектът е заложен в Програмата за реализация на ПИРО. 

Сравнението на община Своге със сходните по брой на населението общини Елин 

Пелин и Ихтиман, също от Софийска област показва, че общината има по-добри 

показатели що се отнася до нормата на натрупване и дела на опасните отпадъци, като 

възможните оптимизации са свързани с разделното събиране на отпадъците. 

Таблица 22. Характеристики на отпадъците в общините Своге, Елин Пелин и Ихтиман 

Община 

Общо количество 

отпадък  

(тона) 

Дял на разделно 

събраните 

отпадъци 

(%) 

Дял на опасните 

отпадъци 

(%) 

Норма на 

натрупване на 

един човек 

(кг) 

Своге 7191,22 8,2 0,58 366,15 

Елин Пелин 29492,94 10,97 0,75 1481,11 

Ихтиман 6612,46 5,71 2,56 395,67 

Източник на информация: Обобщен доклад за Проучване на морфологичния състав на битовите 

отпадъци в България от 2019 г. 

По отношение на радиационното състояние, по данни на ИТСРЮЗР, през 2017 г. е 

установено превишение на нормите в община Своге при река Пробойница при село 

Гара Лакатник – U-238 (283 Bq/kg). 

През следващите години следва да се постави акцент върху следните приоритетни 

направления за управление на отпадъците: 

 Във връзка с проекта за изграждане на компостираща инсталация, необходимо е да 

се осигури инфраструктура за сепариране с цел икономически изгоди от 

суровините и въвеждане на система (от техника и технология) за обработка и 

оползотворяване на биоразградими отпадъци; 

 Цялостна рекултивация на общинското депо за отпадъци; 

 Въвеждане на система за контрол на количествата отпадъци. 

2.7.4. Защитени територии и зони 

В границите на община Своге се срещат следните защитени територии и защитени 

зони съгласно Публичния регистър на ИАОС: 

Таблица 23. Защитени територии и зони в община Своге 

Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Защитени 

територии 
  

Вековна 

дъбова гора в 

м. Бабин 

пласт 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
0,1 хектара 

1. Забранява се пашата на домашен добитък 

2. Забранява се ловуването 

3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и 

отгледни, строителството, прокарването на пътища, 

разораването и др. Дейности, които биха нарушили 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Землища само в 

община Своге: 

с. Редина 

естествения облик на района 

Водопад 

Скакля 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
1 хектар 

Землища само в 

община Своге: 

с. Заселе 

1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на 

камъни, копаене на пръст и пясък 

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето 

с всякакви оръжия и експлозиви 

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на 

сгради, изменението или замърсяването на водните 

течения 

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята 

и събирането на билки и горски плодове 

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района 

с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада 

6. Разрешава се да се провеждат залесителни 

мероприятия за подобряване на ландшафта около тях 

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, 

изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване 

украсните и защитни функции на гората 

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и 

строителството на сгради, необходими за правилното 

ползване и стопанисване на защитените природни обекти 

Водопад 

Синия вир 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
0,5 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Заноге 

1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на 

камъни, копаене на пръст и пясък 

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето 

с всякакви оръжия и експлозиви 

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на 

сгради, изменението или замърсяването на водните 

течения 

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята 

и събирането на билки и горски плодове 

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района 

с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада 

6. Разрешава се да се провеждат залесителни 

мероприятия за подобряване на ландшафта около тях 

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, 

изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване 

украсните и защитни функции на гората 

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и 

строителството на сгради, необходими за правилното 

ползване и стопанисване на защитените природни обекти 

Врачански 

Балкан 

Категория: 
Природен парк 

Площ:  
30129,9 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Дружево, с. 

Миланово, с. 

Оплетня 

1. В границите на природния парк се забранява 

паркирането на моторни превозни средства; 

2. Забранява се късането на цветя; 

3. Забранява се ловуването извън определените с 

устройствения проект райони; 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Джуглата – 

скално 

образувание 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
0,7 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Церово 

1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на 

камъни, копаене на пръст, събиране и унищожаване на 

пещерната фауна, влизането без разрешение в пещерите, 

чупенето на образуванията, драскането по стените и др. 

2. Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на 

пещерите в районите на скалните образувания 

Елата - 

пещера 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
0,5 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Зимевица 

1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на 

камъни, копаене на пръст, събиране и унищожаване на 

пещерната фауна, влизането без разрешение в пещерите, 

чупенето на образуванията, драскането по стените и др. 

2. Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на 

пещерите в районите на скалните образувания 

Лакатнишки 

скали 

Категория: 
Защитена 

местност 

Площ:  
83.6 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Миланово 

1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване 

на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, 

засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и 

всякакви действия, които водят до повреждане или 

унищожение на растителността 

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през 

всякакво време 

3. Забранява се палене на огън извън определените за 

тази цел места 

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на 

всякакви животни, а така също събиране и унищожаване 

яйцата на птиците и повреждане гнездата им 

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно 

оръжие и други средства 

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, 

езерата и изкуствените басейни 

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез 

къртене, копаене, драскане по скалите или скалните 

образувания, намиращи се на границите на обекта 

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, 

или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите 

определени за пешеходци 

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и 

събиране на почвената покривка 

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин 

на съществуващите държавни и обществени постройки 

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън 

местата определени за тази цел с плана за 

благоустрояването на защитените местности 

12. Забранява се повреждането и унищожаването по 

какъвто и да е начин служебните надписи, табели, 

пътеводни знаци и други съоръжения, както и 

поставянето на нови такива без разрешението на 

съответните горски стопанства 

13. Разрешава се залесяване на голите площи 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел 

15. Разрешава се намаляване на вредния дивеч, когато се 

умножи много, но по предварително одобрен план 

16. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите 

Манастир 

„Седемте 

престола“ 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
21,0 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Осеновлаг 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви 

растения 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през 

всяко време 

3. Забранява се да се преследването на дивите 

животни,птиците и техните малки и развалянето на 

гнездата и леговищата им 

Пещерата 

Темната 

дупка - с. 

Миланово 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
1,0 хектар 

Землища само в 

община Своге: 

с. Миланово 

1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на 

кариери в района на природната забележителност 

2. Забранява се влизане в пещерата освен с цел 

провеждане на научни изследвания, спасителни акции, 

осъществяване на поддържащи и ремонтни дейности на 

съществуващата в пещерата инфраструктура по т. 6, 

поставяне на метални решетки на входовете на пещерата, 

както и унищожаването и чупенето на образуванията 

(сталактити и сталагмити в нея), както и замърсяването й. 

Начините на достъп, условията, периодите и графиците 

за извършване на дейностите да се съгласуват с 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – 

София (РИОСВ – София), и с Дирекция на Природен 

парк „Врачански Балкан“. 

3. Забранява се събирането или унищожаването на 

пещерната фауна 

4. Забранява се писането и драскането по стените, 

влизането с факли и други димящи осветителни тела, 

както и всички действия, които водят до загрозяване или 

унищожаване на пещерите 

5. Забранява се използването на пещерите за стопански 

нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други) става, 

когато те нямат научно (геоложко или археологическо, 

палеонтологично ) и естетично значение 

6. Забранява се строителство и поставяне на 

преместваеми обекти, с изключение на поддържащи и 

ремонтни дейности на съществуваща в пещерата 

инфраструктура – водохващане и водопровод за питейно-

битово водоснабдяване на с. Гара Лакатник, както и 

поставяне на метални решетки на входовете на пещерата, 

които да ограничат нерегламентирания достъп и 

същевременно да осигурят безпрепятствен полет на 

обитаващите пещерата прилепи. Начините на достъп, 

условията, периодите и графиците за извършване на 

дейностите да се съгласуват с РИОСВ – София, и с 

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.“ 

Трескавец 

Категория: 
Защитена 

местност 

Площ:  

1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване 

на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, 

засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и 

всякакви действия, които водят до повреждане или 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

985,7 хектара 

Землища само в 

община Своге: 

с. Бов, с. Желен, 

с. Лесковдол 

унищожение на растителността 

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през 

всякакво време 

3. Забранява се палене на огън извън определените за 

тази цел места 

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на 

всякакви животни, а така също събиране и унищожаване 

яйцата на птиците и повреждане гнездата им 

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно 

оръжие и други средства 

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, 

езерата и изкуствените басейни 

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез 

къртене, копаене, драскане по скалите или скалните 

образувания, намиращи се на границите на обекта 

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, 

или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите 

определени за пешеходци 

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и 

събиране на почвената покривка 

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин 

на съществуващите държавни и обществени постройки 

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън 

местата определени за тази цел с плана за 

благоустрояването на защитените местности 

12. Забранява се повреждането и унищожаването по 

какъвто и да е начин служебните надписи, табели, 

пътеводни знаци и други съоръжения, както и 

поставянето на нови такива без разрешението на 

съответните горски стопанства 

13. Разрешава се залесяване на голите площи 

14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските 

земи по досегашния начин 

15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в 

ограничени количества 

16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни или 

формировъчни сечи. 

17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на 

горите да се извеждат изборна, групово-изборна и 

постепенна сечи с удължен период на възобновяване 

18. Разрешава се в насаждения предвидени за 

реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от 

горско-стопанско и украсено гледище дървесни видове с 

мозаична структура на културите с оглед 

разнообразяването на ландшафта 

19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се 

провеждат така, че защитните, украсните и стопанските 

им функции да се подобряват 

Защитени зони 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Врачански 

Балкан 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията 

Площ:  
36025,45 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня 

Врачански 

Балкан 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

Площ:  
30879,74 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня 

Западен 

Балкан 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

Площ:  
146832,47 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Губислав, с. Дружево, с. Заноге 

Западна 

Стара 

Планина и 

Предбалкан 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията 

Площ:  
219753,27 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. 

Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Манастирище, с. 

Миланово, с. Церово 

Искърски 

пролом - 

Ржана 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията 

Площ:  
22693,26 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. 

Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. Осеновлаг 

Понор 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

Площ:  
31377,0 хектара 

Землища само в община Своге: 

с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Заноге, с. Заселе, 

с. Зимевица, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Церово 

Източник на информация: ИАОС 
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2.8. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

2.8.1. Обща характеристика на общинската администрация 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общинската 

администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на 

законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност 

и ефективност. Общинската администрация: 

 1. Организира административното обслужване и публичните услуги за физически и 

юридически лица, възложени по закон; 

 2. Обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната 

власт, от други държавни органи или от физически и юридически лица; 

 3. Подготвя проекти на актове на кмета на община Своге; 

 4. Осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по 

разглежданите на заседанията на Общински съвет - Своге въпроси; 

 5. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с постъпили заявления, 

сигнали, предложения, молби, жалби от физически и юридически лица. 

Според разпределението на дейностите които извършва, общинска администрация е 

структурирана в обща и специализирана. Извън нея са отделни направления, които 

упражняват определени функции по специални закони. Общата администрация 

подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като ръководител 

на администрацията, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата 

компетентност. Дирекциите и звената осъществяват ръководство, организация, 

координация и контрол в съответните сфери от работата на общинска администрация в 

рамките на предоставените правомощия и функции. 

2.8.2. Административна структура и организация на общинската администрация 

Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в 

съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Съгласно 

действащата структурата при осъществяване на своята дейност кметът на община 

Своге се подпомага от трима заместник-кметове, които заедно със секретаря ръководят 

съответно звена от общата и специализираната администрации, посочени по-долу в 

органиграмата на административната структура. 
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Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на 

подчинените им структури, както и по изпълнение на задачите, произтичащи от 

функционалната им компетентност.  

Кметът на общината пряко отговаря за дейността на главния архитект, кметовете на 

кметства, кметските наместници и звено „Вътрешен одит“. Секретарят – за сектор 

„Административно и информационно обслужване“ в общата администрация, както 

отдел „Местни приходи“ и сектор „ГРАО“ в специализираната администрация. 

Фигура 27. Структура на Общинска администрация – Своге 

 

Източник на информация: Общинска администрация 

Щатна численост към 2020 г. – общо 247 служители: 

 По служебно правоотношение – 11; 

 По трудово правоотношение – 236; 

 Временно наети – 33; 

 Стажанти – 0 

Кметът на общината се подпомага от трима заместник-кметове: 

 1. Заместник кмет по икономическите дейности и устройство на територията; 

 2. Заместник кмет по общинско развитие и хуманитарни дейности; 

 3. Заместник кмет по обществен ред и сигурност. 

В състава на община Своге има 9 кметове и 19 кметски наместници. 

Секретарят на общината осъществява административното ръководство. 
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Общата администрация е организирана в две дирекции: 

 Дирекция „Правно и административно обслужване“; 

 Дирекция „Финансово-стопански дейности“. 

Специализираната администрация е структурирана в четири дирекции: 

 1. Дирекция „Устройство и развитие на територията; 

 2. Дирекция „Европейски програми и проекти“; 

 3. Дирекция „Хуманитарни дейности“; 

 4. Дирекция „Местни данъци и такси“ 

Структурата на общинска администрация, разпределението на дейностите и 

отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска 

администрация са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки 

ресурси и капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване 

на благоприятна бизнес среда и добри условия на живот в населените места. 

Човешки ресурси 

Функционирането на структурата на общинската администрация е обезпечено с един 

оптимален и добре работещ екип, чиито действия са обосновани с правната основа, 

регулираща дейността на органите на изпълнителната власт на местно ниво. 

Административната структура на Община Своге е хармонизирана с нормативната 

уредба. Числеността е одобрена от Общински съвет – Своге по предложение на Кмета 

на общината. 

При анализа на административната структура не се наблюдава прекалена 

диверсификация по отношение на функционалните единици. Така изградените 

елементи на структурата разполагат с относителна адаптивност към измененията на 

външната среда и позволяват различна степен на гъвкавост при оперативното 

управление в зависимост от това дали процесът на вземане на решения е свързан с 

обичайни операции или проектна дейност. 

Структурата и организацията на работа в Община Своге е обезпечена в кадрово 

отношение от служители разпределени в две основни категории: служебно 

правоотношение и трудово правоотношение. Служителите отговарят на съответните 

образователни и квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. 

Наличният човешки ресурс количествено отговаря на структурата на общинската 

администрация, което създава предпоставка за обезпечаване на всички работни 

процеси. 

Таблица 24. Кадрова осигуреност на Община Своге в периода 2014-2020 г. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо служители 139 151 151 162,5 184,5 174,5 247 

Служебно 

правоотношение  
12 11 11 10 10 11 11 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Трудово правоотношение  127 140 140 152,5 174,5 163,5 236 

По служебно 

правоотношение на 

ръководни длъжности 

9 9 9 8 8 8 8 

По служебно 

правоотношение – 

експертен  

3 2 2 2 2 3 3 

По трудово 

правоотношение на 

ръководни длъжности 

26 33 33 33 33 33 35 

Експертен и технически 

състав по трудово 

правоотношение  

101 107 107 118,5 141,5 130,5 - 

Временна заетост и стажове  

Общо 318 0 61 47 50 40 - 

Стажанти 0 0 0 0 0 0 - 

Временно наети лица 318 0 61 47 50 40 - 

Източник на информация: Общинска администрация 

Повишаването на  квалификацията на персонала е динамичен процес, отговарящ на 

потребностите от развитие на специфични знания и умения. Подобрява се 

административният капацитет чрез използването на опит и добри практики, както и 

участие в обучения. Ръководството на общината води устойчива политика за 

повишаване на квалификацията на работещите в администрацията, което съответства 

на европейските и световни тенденции за учене през целия живот. 

 Средногодишен брой обучения на служители за периода 2014-2019 г. са 31 

обучения; 

 Средногодишен брой обучени за периода в 2014-2019 г. са 68 служители; 

 Средногодишен обем на разходите за обучения за периода 2014-2019 г. са 10 217 

лв.; 

 Брой служители, пряко свързани с подготовка и управление на проекти са 15; 

 Брой външни експерти, привлечени за подготовка и управление на проекти са: 

Подготовка – 35 бр. и Управление – 1 бр. 

Наличният брой компютри и периферни устройства – настолни компютри, преносими 

компютри, сървъри, мрежови принтери, принтери, скенери и др. са: 

 Компютри – 111 бр.; 

 Лаптопи – 2 бр.; 

 Монитори – 83 бр.; 

 Принтери – 52 броя.; Сървър – 1 + 1 бекъп. 

Всички служители на Община Своге имат достъп до интернет. Съществува наличие на 

вътрешна мрежа. 
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2.8.3. Политики, програми, проекти и инициативи 

Общинската администрацията, както и Общински съвет, поддържат актуализирана 

база данни с приетите стратегически, програмни и управленски документи, съответно 

на сайта на Община Своге https://svoge.bg/ и на сайта на Общински съвет 

https://obs.svoge.bg/. Освен това Община Своге актуализира периодично информацията 

си в Портала за отворени данни на Република България https://data.egov.bg/.  

Актуални политики, стратегии и програми – стратегиите и програмите със срок 

на действие до 2020 г. следва да бъдат актуализирани с перспектива до 2027 г. 

Политики: 

Политика по управление на качеството, околната среда и здравословните и 

безопасни условия на труд 

Политиката е насочена към постигане на икономически и социален растеж на местната 

общност, съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни. 

Стратегии: 

Стратегия за развитие на туризма визира периода 2018 - 2025 г. 

Разработените в документа визия, мисия, стратегическата цел и приоритети са 

насочени към утвърждаване на Своге, като дестинация с развити форми за 

алтернативен туризъм: приключенски, екстремен, спелеологически, еко и селски. 

Стратегията за управление на риска в Община Своге 2019 – 2021  г. 

Стратегията за управление на риска в Община Своге е изготвена в изпълнение на 

изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС). Целта на Стратегията е да опише етапите, през които преминава процесът 

по управление на риска, използваният подход, отговорните длъжностни лица и 

основните изисквания към процеса. 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  (2016 – 2020) 

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Своге (2016 – 

2020 г.) е разработена като секторна политика в Община Своге и се предлага за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет. Тя е създадена в процес на партньорство 

между заинтересованите страни в Община Своге – Общинската администрация, 

съвети, териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане (АСП), 

местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, 

местни граждански организации (НПО). 

Планове: 

План за защита  при  бедствия  на  община  Своге 

Планът за защита при бедствия /ПЗБ/ на територията на община Своге се разработва на 

основание чл.9 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/. Основната цел на плана за 

защита при бедствия е да очертае задачите на системата за управление на мерките за: 
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 превенция; 

 защита от бедствия; 

 опазване на околната среда. 

Програми: 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Своге за периода 2019 – 2029 г. 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Своге за периода 2019 – 2022 г. 

Дългосрочната програма е инструмент за осъществяване на националната политика и 

стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 

устойчиво развитие. Програма е израз на политиката за устойчиво развитие на община 

Своге. Тя предоставя възможност за съчетаване на необходимите мерки за опазване на 

климата с нови технологични и икономически дейности, обезпечени с перспективни 

работни места. Предизвикателството се състои в намаляване на прекомерно 

увеличаващото се енергийно потребление без да се влошава качеството на живот. 

Общинска дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Своге за 

периода 2017-2027г. 

Реализацията програмата за енергийна ефективност води до повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика, намаляване на зависимостта от внос 

на енергия и енергийни ресурси на общината, както и негативното въздействие на 

енергийните дейности върху околната среда и климата, откриване на иновативни 

производства и нови работни места, намаляване разходите за енергия на домакинствата 

и съответно повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот. 

Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге през 2020 г. 

Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а от Закона за народните читалища 

/ЗНЧ/, съгласно представените предложения от председателите на Народните 

читалища в Община Своге за дейността им през 2020 г. Изготвянето на Годишната 

програма за развитие на читалищната дейност в Община Своге за 2020 г. цели 

обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата 

като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община 

Своге, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация. 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Своге, за периода 2013-2016 година 

Общинската програма за овладяване  популацията на  безстопанствените кучета на 

територията на Община Своге е изготвена в изпълнение на чл. 40 от Закона за защита 

на животните (ЗЗЖ) (Обн. ДВ бр.13 от 08.02.2008г., в сила от 31.01.2008г.; изм. и доп., 

бр.92 от 22.11.2011г.) в съответствие с изискванията на Глава пета от Закона за защита 

на животните и разпоредбите  на Глава седма от Закона за ветеринарномедицинската  
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дейност (ЗВД) (Обн. ДВ бр.87 от 01.11.2005г.; изм. и доп. бр.82 от 26.10.2012г.) по 

отношение на грижата за безстопанствените кучета и начините за трайно намаляване 

на тяхната популация. 

Програма за опазване на околната среда на община Своге 2016 – 2020 г. 

Настоящата „Програма за опазване на околната среда‖ на община Своге е разработена 

на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и в 

съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националната стратегия по 

околна среда. Програмата е разработена в съответствие с методическите указания на 

МОСВ и включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

община Своге, при постигане на целите регламентирани в ЗООС и опазване на 

околната среда в общината. 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Своге 2016 – 2020 г. 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Своге е изготвена за 

периода 2016-2020 г. на основание чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е 

секторна програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната 

среда. Обхватът и съдържанието на документа са в съответствие с „Методически 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, 

утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и 

водите, както и със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци 2014-2020 г. Програмата за управление на отпадъците на 

община Своге (2016-2020г.) се явява един от най-важните инструменти за прилагането 

на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво и представлява 

документ, който цели да послужи за бъдещо по-ефективно и екологосъобразно 

управление на отпадъците. 

Капацитет за реализация на проекти 

В съответствие с действащата структура на Общинска администрация Своге в 

общината функционира дирекция „Европейски програми и проекти“, в чиито функции 

са организацията и координацията при кандидатстването с проектни предложения, 

иницииране създаването на работни групи за подготовка на проектни предложения и 

участие в тях, оказване на методическа помощ, във връзка с изискванията на 

съответната програма, както и участие в изпълнението на конкретни проекти. При все 

това, в процеса на разработка и, впоследствие, на изпълнението на конкретни проекти, 

Община Своге прилага практиката да сформира работни групи. Същите се 

структурират със заповед на кмета на Община Своге в зависимост от спецификата на 

проектното предложение и насочеността му към конкретна сфера (инфраструктура, 

социални дейности, култура, образование и т.н.). Служителите, пряко ангажирани с 

подготовка на проектни предложения и участващи в реализацията на конкретни 

проекти са основно в ДИРЕКЦИЯ „Европейски програми и проекти“. В общината има 

практика за ползване на външна експертна помощ – технически сътрудници по 

разработване и реализация на проекти. 
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Прегледът на данните показва, че Община Своге демонстрира много добър капацитет 

за реализация на проекти. Общият брой бенефициенти в общината расте. 

Състояние на гражданския сектор 

На територията на общината са регистрирани и функционират няколко сдружения с 

нестопанска цел, които осъществяват дейности в различни сфери на обществения 

живот – предимно в областите на физическо възпитание и спорт, култура и изкуство, 

законодателство, застъпничество, публични политики;   младежки въпроси, политики и 

изследвания;   насърчаване на дарителството/доброволчеството;   образование;   околна 

среда и др.  

Тук осъществява своята дейност и Местната инициативна група „МИГ Костинброд 

Своге“. Основна цел на сдружението е устойчиво развитие на територията на 

общините Своге и Костинброд и насърчаване включването на местното население в 

разработването и изпълнението на стратегия за развитие на предимно селския профил 

на двете общини. Целта на двете общини и „МИГ Костинброд – Своге“ е да запазят и 

развият селата на територията на общините Своге и Костинброд. 

Основните характеристики на дейността на групата са: 

 Териториален подход – основава се на разбирането, че спецификата на двете 

общини изисква планиране и практическо прилагане на стратегия, която отчита 

местната околна среда и местните ресурси; 

 Добре функциониращи местни публично-частни партньорства – ангажиране на 

заинтересованите страни; 

 Подход „отдолу-нагоре“ – залага на организирането на ресурсите и управлението 

на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на 

местните общности; 

 Многосекторен подход при планирането и прилагането на целите и приоритетите за 

местно развитие  – взаимно сътрудничество между представителите на различните 

сектори на местно равнище; 

 Подход на иновациите при използване на местните ресурси; 

 Работа в мрежа, която стимулира обмяната на практики и резултати. 

Голяма част от гражданските структури участват активно както при определяне на 

приоритетите за развитие на общината, така и във формирането на политики в 

различни сфери от живота на общността. Подготвят се и се реализират в партньорство 

проекти и различни инициативи както от неправителствени организации, така и от 

общинска администрация в партньорство с представители на гражданския сектор. 

В хода на изготвянето на ПИРО всички НПО са идентифицирани и поканени да вземат 

участие в процеса по формулиране на целите и приоритетите в плана. 

Много важна част от неправителствения сектор представляват и всички читалища в 

общината. Техните основни дейности включват: 
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 Опазване на културно-историческото наследство и националните традиции; 

 Утвърждаване на библиотеката като обществен информационен и културен център; 

 Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и позициите за 

работа с различни възрастови групи; 

 Спомагане изграждането на ценностна система у децата и младежите; 

 Поддържане и обогатяване на читалищната материална база; 

 Разработване и реализиране на инициативи/проекти на общностно/местно ниво; 

 Осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, 

културна, социална и информационна среда на населението; 

 Разширяване на съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за 

привличане на по-широк кръг население; 

 Развиване на ползотворно сътрудничество с други читалища на територията на 

общината и страната; 

 Приложение на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на 

читалището; 

 Активно партньорство с общинската администрация, както и с културните 

институции, НПО, училища, детски градини и бизнеса за взаимна полза. 
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2.9. ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 

Основен източник на достоверна информация за влиянието на големи 

инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за 

реализация на територията на община Своге, Софийска област или Югозападния район 

от ниво 2, които пряко или косвено могат да дадат отражение в социално-

икономическото, екологическото и пространственото развитие на общината, е 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион от 

ниво 2. 

В рамките на Приоритет 1: „Подкрепа на регионалните потенциали за устойчив 

растеж“: 

Специфична цел 1.1. „Насърчаване на интелигентен и иновативен икономически 

преход към неутрална по отношение на климата икономика“ е предвидено 

изграждане на „Регионален дигитален иновационен център“, който ще стимулира 

широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, от 

публичните организации и академичните среди. Дейността на този център цели 

насърчаване участието в проекти за междурегионално сътрудничество и 

интернационализация на местните предприятия и клъстери в приоритетни области на 

интелигентна специализация от общ интерес с други европейски региони (на ниво 

съставна област от ЮЗР).  

Интерес и очаквано въздействие за община Своге е планираното създаване на големи 

по площ индустриални зони в северните райони на столицата – „Кремиковци“, „Нови 

Искър“, „Връбница“. Изграждането на зоните е свързано не само с тяхното вътрешно 

инфраструктурно обзавеждане, но и с подобряване на довеждащата инфраструктура с 

оглед осигуряване на удобен и бърз достъп. За зоната в Кремиковци Столична община 

планира да осигури нова връзка със зелен тип градски релсов транспорт. Успоредно с 

това ще бъдат създадени условия за здравно обслужване в региона, както и за 

създаване на учебни центрове. Цялостното реализиране на тези намерения е 

подходящо да се подкрепи чрез интегрирани териториални инвестиции при обвързване 

на различни отделни проекти на различни партньори и с различни източници на 

финансиране. 

Специфична цел 1.2 Подкрепа за включване в растежа на специфичните 

природни и културни потенциали на ЮЗР 

Югозападен регион (в това число и община Своге) се характеризира със съхранена, 

привлекателна и разнообразна природна среда, богатото културно-историческо 

наследство, чието устойчиво включване в туристически дейности е стимулатор на 

регионалния икономически растеж. Няма предвиден за реализация през следващия 

планов период голям инвестиционен проект на територията на община Своге и 

съседните общини. 

Планираните дейности за развитие на туризма в региона се насочват към:  

 Оптимално използване на наличния туристически потенциал – природен, културен, 

исторически и географски в съответствие с пазарните изискванията и 
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потребителските очаквания за устойчиво развитие на туристическия сектор и 

инфраструктура;  

 Повишаване привлекателността на населените места с туристически потенциал с 

цел увеличаване дела на всички видове туризъм: балнео (медикъл спа), SPA & 

Wellness, културно-познавателен (исторически, археологичен, фолклорен, 

фестивален, етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски 

туризъм, велотуризъм, спортен, конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм и 

др.;  

 Съчетаване на отделни видове туризъм в интегрирани пакети; реализиране на 

туристически културни маршрути; реставриране на манастири и други религиозни 

обекти с познавателна ценност;  

 Промотиране на туризма чрез национални и регионални кампании, включително 

чрез максимално използване на медиите, разработване на мобилни приложения, 

представящи туристическите услуги и др. 

В рамките на Приоритет 2: „Инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на 

регионалните дисбаланси в осигуряването на достъп до качествени услуги“: 

Специфична цел 2.1 „Образование и обучение за квалифицирана работна сила“, 

значителна част от мерките ще се реализират чрез подхода на интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ). Не се предвижда голям инфраструктурен проект. 

Специфична цел 2.2. „Осигуряване на равен достъп до качествени здравни и 

социални услуги“. Системата на здравеопазването в ЮЗР е сравнително най-добре 

развита в страната и покрива нуждите от здравна помощ на региона. Във 

вътрешнорегионален план голяма част от здравната мрежа се концентрира в София 

(където здравните заведения имат не само регионални, но и национални функции). 

Групата общини, която териториално включва община Своге е в непосредствено 

съседство със Столичната община. Като важен проект се залага изграждането на 

модерна многопрофилна детска болница в София.  

В рамките на Приоритет 3: „По-добре свързан и устойчив регион“: 

Специфична цел 3.1 „Подобряване на свързаността на региона в национален и 

международен план и на вътрешнорегионалната достъпност“ важните 

инфраструктурни проекти заложени в ИТСРЮЗР, които оказват косвено влияние 

върху развитието на община Своге са: доизграждане на АМ „Хемус“ и АМ „Европа“. 

По останалите специфични цели на третия приоритет няма предвидени големи 

инфраструктурни проекти, които пряко или косвено да влияят на развитието на 

община Своге. 
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2.10. МЕЖДУОБЩИНСКИ ВРЪЗКИ 

Тази част на плана анализира и предлага възможности за съвместни действия със 

съседни общини. Две и повече съседни общини с различно големи територии, 

икономики и население могат да планират заедно, да приоритизират заедно и да правят 

съвместни проекти на базата на взаимния интерес. Те могат да увеличат общо и по 

отделно своя потенциал, ако си партнират. Всяка от тях има своя бранд, но обединени 

заедно в целенасочени политики могат да решат много конкретни свои проблеми. 

Възможностите за съвместни инициативи на Община Своге със съседни общини са 

принципно очертани в Националната концепция за пространствено развитие и в 

ИТСРЮЗР. Община Своге граничи с 7 съседни общини – Столична община, три от 

Софийска област (Ботевград, Костинброд и Годеч), две от Врачанска област (Враца и 

Мездра) и идна от област Монтана (Вършец). Съгласно Националната концепция за 

пространствено развитие (НКПР), Столична община (София) е от първо йерархично 

ниво – център с европейско значение в националната територия. Враца е от трето 

йерархично ниво – градове–центрове с регионално значение в територията на 

областите. Центровете на останалите съседни общини Ботевград, Костинброд и Мездра 

са от четвърто йерархично ниво – малки градове с микрорегионално значение в 

територията на групи общини, а Годеч и Вършец от пето йерархично ниво – много 

малки градове и села, центрове на общини. От тях, освен София, само Враца е в 

категорията на силно урбанизираните общини. Ботевград, Костинброд и Мездра са 

средно урбанизирани (междинни), а Годеч и Вършец са слабо урбанизирани 

(периферни). Центровете на периферните общини са малки и много малки градове от 

4-то и 5-то ниво. За реализиране на желаното полицентрично развитие, както и за 

укрепване на връзките между селските и градските райони, в Националната 

концепция за пространствено развитие са формулирани следните цели за: а) 

поддържане на широка мрежа от градове от 3-то ниво, чрез подкрепа за тяхното 

интегрирано развитие и синхронизиране на секторните политики и б) следване на 

национална политика за малките градове в периферни територии като доставчици на 

основни услуги за селските райони и подкрепа за тяхното интегрирано развитие. 

В ИТСРЮЗР отчетливо са очертани непосредствените възможности за сдружаване на 

съседни общини за прилагане на интегрирани териториални инвестиции. В 

рамките на региона общините Своге, Ботевград, Костинброд и Годеч формират група 

от четири гранични за региона общини, които заедно с общините Вършец, Враца и 

Мездра имат териториални, нормативни и организационни предпоставки за 

сдружаване и прилагане на интегрирани териториални инвестиции. Община Своге 

попада и в агломерацията на Столична община, като има силно изразена 

социално-икономическа обвързаност с трудовия пазар на столицата. 

В специфичните цели на приоритетните области за развитие на ИТСРЮЗР са заложени 

стимули за партньорство и съвместни инициативи между община Своге и съседните 

общини:  

В рамките на Специфична цел 1.1. „Насърчаване на интелигентен и иновативен 

икономически преход към неутрална по отношение на климата икономика“, ще 
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бъдат стимулирани производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи 

предприятия, водещи до икономическа диверсификация и преструктуриране на 

икономиката на общините, и свързаното с процеса на преструктуриране повишаване на 

квалификацията и преквалификация на работниците. Дейностите по тази специфична 

цел ще се насочат както към обновяване на съществуващи производствени зони и 

терени, така и към изграждане на съвременните форми на индустриални зони, паркове 

и др. 

Като важен двигател на бъдещия растеж са определени мерките заложени в 

Специфична цел 1.2. „Подкрепа за включване в растежа на специфичните 

природни и културни потенциали на ЮЗР“. Предвидените дейности, свързани с 

опазване, развитие и популяризиране на културното наследство в Югозападен регион 

са: 

 Реализиране на мерки за опазване на паметниците на културното наследство, 

регламентирани в нормативната база. Една част от тях са в лошо състояние и се 

нуждаят от мерки за реставрация и консервация; 

 Цялостни инфраструктурни проекти при археологически разкопки на значими 

обекти – от проучване до изграждане на пътища, посетителски центрове, музеи, 

места за отдих; 

 Изграждане на международни отношения с чужди общини и области. 

В Специфична цел 2.1 „Образование и обучение за квалифицирана работна сила“, 

значителна част от мерките ще се реализират чрез подхода на интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ). Като подходящи пакети от ИТИ с регионален обхват 

в рамките на обособените групи от съседни общини се определят: 

 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, 

социални и културни бариери; 

 Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция 

на вторичната сегрегация и против дискриминацията; 

 Дейности в подкрепа на професионалното образование и обучение; 

 Развитие на дуалната система на обучение; 

 Ограмотяване на възрастни; 

 Валидиране на знания, умения и компетентности. 

Специфична цел 2.2. „Осигуряване на равен достъп до качествени здравни и 

социални услуги“. Във вътрешнорегионален план голяма част от здравната мрежа се 

концентрира в София. Чрез Националната здравна карта структурата на здравната 

мрежа ще бъде адаптирана към потребностите на населението, така че да гарантира 

равнопоставен достъп до здравни услуги на всички нива в извънболничната и 

болничната помощ във всички области и общини на ЮЗР, промоция и превенция на 

здравето, повишаване ефективността на спешната помощ. Ще продължи 

подобряването на материално-техническата база на държавните болници в областните 
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градове и в общинските градове, обслужващи група общини. Мерките, които успешно 

могат да се приложат в рамките на сътрудничеството на община Своге със съседните 

общини са: създаване на мобилни екипи и доразвиване на спешната помощ; 

финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни райони. 

Специфична цел 3.1 „Подобряване на свързаността на региона в национален и 

международен план и на вътрешнорегионалната достъпност“. Подходящи теми за 

съвместни проекти между съседни общини за постигането на тази цел са:  

 Разширяване на дигиталните услуги, в това число достъпа до интернет в средно 

големите и малките населени места; 

 Надграждане и поддръжка на оптичните високоскоростни инфраструктури, 

обслужващи земеделските стопани; 

 Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) 

на държавната администрация на общините; 

 Изграждане на системи за административни услуги на гражданите и бизнеса в 

общинските администрации, включително информационно обслужване на 

гражданите и населението чрез мобилни приложения. 

Специфична цел 3.2 „Инвестиции за екологичната инфраструктура и 

биоразнообразие“. Набелязаните мерки в ИТСРЮЗР за осъществяването на тази 

специфична цел в сътрудничество между съседни общини са: 

 Да продължи изграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктура въз основа 

на регионални прединвестиционни проучвания в съответствие с нормативната база, 

приоритетно в агломерации с над 10 000 екв. ж., а там където е възможно – и в 

агломерации с над 2 000 екв.ж.; 

 Да се оптимизира събирането и третирането на отпадъци и да се внедряват 

съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, 

компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата 

рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба;  

 Да продължи приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не 

отговарят на нормативните изисквания. 

Ще бъде поставен фокус върху преминаването от депониране към предотвратяване, 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част от формираните 

отпадъци в индустриалните процеси и бита. 

Биоразнообразието е не само природно богатство, но и потенциал за бъдещото 

развитие на региона. Важен елемент от цялостната дейност е поддържането на 

благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания, 

осъществяването на мониторинг за установяване на промени с оглед иницииране на 

природозащитни мерки. 
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Специфична цел 3.3 „Териториално развитие и сближаване“. Спецификата на 

селищната мрежа дава шансове чрез малките градове да се подобрява качеството на 

предлаганите услуги в заобикалящите ги селски райони, което е в унисон с 

европейските политики за териториално сближаване. От значение е и укрепването на 

общинските центрове от 5-то йерархично ниво, какъвто е Своге. 

За да развият определените им функции и да повишат и подобрят своя ареал на 

влияние, всички градове от региона се нуждаят от използване на интегрирани 

политики за насърчаване на социално-икономическото развитие в тях (ИТИ и 

ВОМР). Дейностите, осъществени от МИГ и МИРГ, ще допринесат за повишаване на 

устойчивостта на местните общности и тяхното развитие в желаните от тях 

направления. 

Специфична цел 3.4 „Укрепване на трансграничните перспективи“. Местните 

специфики, анализираният опит и добри практики, както и дефинираните в АНКПР 

потенциали и пречки за развитие са отправна точка за мерките в трансграничното 

сътрудничество с очакван положителен ефект от регионална гледна точка: 

 Планиране и реализиране на съвместни проекти за опазване на природата и 

биологичното разнообразие и инвестиране в съвместни действия за смекчаване на 

изменението на климата, със силен акцент върху устойчиви и екологични мерки; 

 Подпомагане на съвместни трансгранични действия за подобряване на процента на 

рециклиране и насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика, 

включително кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на 

устойчиви практики и поведение; 

 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

значение, включително опазване и защита на материалното и нематериалното 

природно, историческо и културно наследство; 

 Подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на растежа на МСП в 

трансграничната област с цел разширяване на тяхната икономическа активност към 

търговия и инвестиции; 

 Разработване на електронно управление на регионално и местно равнище; 

 Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за малките и 

семейните предприятия; 

 Насърчаване на инвестиции, свързани с предлагането на местни продукти; 

 Инвестиране в образование, повишаване на квалификацията и обмен на 

информация; 

 Разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за 

предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации; 

 Съвместни мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха чрез по-ефективно 

използване на ресурсите; 
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 Подкрепа на политиките на ЕС за интегрирано управление на границите с цел 

повишаване сигурността на външните граници и използване на опростени 

финансови инструменти с възможен компонент на безвъзмездна финансова помощ. 
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2.11. ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЙОНИТЕ 

НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Анализът на социално-икономическото развитие на регионите в България е изготвен от 

Националния център за териториално развитие през 2019 г., за да подпомага 

изготвянето на оперативните програми и секторни политики за програмен период 

2021-2027. Конкретните цели са да се обобщят проблемите, потенциалите и 

тенденциите на шестте района за планиране, областите и общините в България, както и 

регионалните промени през периода 2014-2020.  

Анализът има за цел и да предложи цялостен преглед на текущото състояние и 

тенденциите относно социалните, икономическите и екологичните сектори в контекста 

на териториалното развитие. Документът обхваща всички аспекти на развитието, които 

са важни за подготовката на регионални или секторни стратегически документи в 

България, вкл. за подготовката на определящите Национална концепция за 

пространствено планиране (НКПР) и Интегрираните териториални стратегии за 

развитие (ИТСР). Най-общо, комплексният анализ обобщава основния национален 

проблем за дисбаланса между регионите и нарастващата липса на хора и 

квалифицирана работна сила, обществени услуги и инвестиции в някои региони 

и особено в периферните общини. Анализът на ПИРО Своге детайлно представи, че в 

община Своге се наблюдават процесите по обезлюдяване на малките населени места и 

все по-намаляващ ресурс от трудоспособно население и обратно, увеличаващи се 

рискове за осигуряването на качествени обществени услуги, вкл. здравеопазване и 

образование, както и условия за развитие на икономиката. 

Анализът предоставя детайлна информация за всички различни сектори на 

регионалното развитие, включително демография, икономика, образование, 

здравеопазване, социални услуги, спорт, култура и културно наследство, транспорт и 

техническа инфраструктура. Обхванати са набор от различни показатели със 

статистически данни, но също така и много описателни анализи, обхващащи цялата 

национална територия, регионите от ниво NUTS2, областите и общините. 

Анализът е разделен на три основни части: 

 1. Териториален анализ по тематични направления; 

 2. Регионални различия и тенденции. Тази част се отнася до основните 

демографски и социално-икономически показатели за регионите; 

 3. Интегриран национален профил. Това е кратка информация за регионалното 

развитие в България с най-важните тенденции и прогнози. 

Първата част от анализа представя териториалната структура на страната, 

различните видове територии, специфичните територии с концентрация на проблеми, 

йерархията от населени места и агломерационните ареали, както и осите на развитие за 

страната. На практика този анализ представлява информационната основа за 

разработването на НКПР и ИТСР.  
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Община Своге е дефинирана като една от 95-те средноурбанизирани (междинни) 

общини в страната, тъй като покрива условието административният център да бъде с 

население над 5000 души. Освен това, за община Своге са поместени следните факти: 

 Представено е мястото на общината като част от агломерационния ареал на София, 

както и че заетостта в община Своге е в голяма зависимост от столицата и 

ежедневните трудови пътувания;  

 Посочени са постиженията на общинска администрация Своге по отношение на 

обслужването на гражданите и предоставянето на качествени 

административни услуги;  

 Отчетено е предимството на общината, свързано с наличието на професионална 

гимназия;  

 Посочено е, че общината се нарежда на 96 място в усвояването на средства по 

ОПНОИР 2014-2020, като по този начин се възползва от възможностите за 

образователни инициативи; 

 По отношение на бизнеса е посочена липсата на активност в разработването на 

проекти с европейско финансиране. 

Втората част на анализа е фокусирана върху социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие на регионите. Различните раздели дават информативен и 

изчерпателен преглед на текущото състояние и тенденции за демографското, 

социалното и икономическото развитие на страната. Както и в първата част, за основни 

предизвикателства пред българските региони са определени демографските проблеми 

– обезлюдяването и застаряването са най-тежки в периферните територии, където 

липсват основни здравни, образователни и социални услуги. Потвърдено е 

предизвикателството за осигуряването на достатъчно работна сила за икономическите 

дейности и привличане на повече инвестиции – аспекти, подчертани и в ПИРО Своге. 

Третата и последна част от анализа синтезира предишните две части. Целта е да се 

подчертаят най-важните изводи за регионалното развитие на страната. Част от тях са 

директно обвързани с резултатите от анализа на ПИРО Своге и показват ясна проекция 

на основните национални тенденции на местно ниво, вкл.: 

 Продължаващо намаляване и застаряване на населението; 

 Намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност; 

 Отрицателен естествен и механичен прираст;  

 Постоянна емиграция на млади хора в активна възраст; 

 Засилване на тенденцията за преместване на населението в големите населени 

места и обезлюдяване на селата; 

 Засилване на контраста между център и периферия в националната територия; 

 Намаляване на училищата и учениците; 

 Недостиг на медицински сестри в здравните заведения; 
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 Недостиг на медицински специалисти в някои области и общини; 

 Нисък дял на общопрактикуващи лекари; 

 Емиграция на лекари и медицински сестри; 

 Голям брой НКЦ, трудни за картотекиране и поддържане; 

 Липса на дигитален архив на културното наследство; 

 Ограничено финансиране за проучване на недвижими културни ценности, в т.ч. 

археологически обекти; 

 Загуба на културни ценности, поради недостатъчна/закъсняла финансова подкрепа 

за разкриване, проучване, картотекиране, реставриране, консервиране и 

социализиране на НКН; 

 По-малко инвестиции там, където са очертани демографски проблеми; 

 Недостиг на човешки ресурси с подходяща квалификация и мотивация в сферата на 

туризма; 

 Неоползотворени туристически ресурси; 

 Недостатъчно, неравномерно развита и зле поддържане туристическа и техническа 

инфраструктура; 

 Липса на единна информационна система, непълна информация за анализ на 

туристическата индустрия; 

 Изключително високо ниво на загуби на вода, сред най-високите в Европа; 

 Сезонен режим на водоснабдяване, продължаващ години наред, на постоянни 

места; 

 Степента на отвеждане на отпадъчните води сред най-ниските в Европа; 

 Сериозно изоставане в пречистването на отпадъчните води и постигане на 

съответствие с изискванията; 

 Продължаващ недостиг на финансови средства за подновяване на амортизираната 

водопроводна мрежа и нарастване на загубите; 

 Степен на материално рециклиране на битовите отпадъци в България - под 

средното равнище за ЕС. 



120 

 

2.12. SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Обща характеристика, история и 

културно наследство 

- Ключово разположение между Северна 

и Южна България, създаващо 

разнообразни направления за 

междуобщинското сътрудничество; 

- Стратегическо място по жп линията 

Варна-София и важни допълващи 

транспортни връзки; 

- Забележителен планински релеф и едно 

от най-големите богатства на гори в 

България; 

- Отлични природни и климатични 

дадености за обитаване и отдих; 

- Характерни селищни концентрации по 

живописните речни долини на Искър; 

- Множество манастири и църкви с 

налична актуална информация за тяхното 

състояние и нужда от реставрационни 

дейности; 

Икономика 

- Увеличен общ обем на продукцията и 

приходите, както и на ефективността на 

един зает/едно предприятие след 2014 г.; 

- Производствени концентрации по жп 

линията и Искрецка река; 

- Потенциали за земеделие – билки, гъби, 

картофи, пчеларство, еко 

животновъдство; 

- Значим потенциал за поклоннически 

туризъм – съчетанието на трите 

манастира Свогенски, Осеновлагски, 

Искрецки със стари църкви и оброци от 

различни векове; 

- Утвърдена дестинация за природен, 

Обща характеристика, история и 

културно наследство 

- Липса на актуализиран списък с 

недвижимото културно наследство в 

общината, вкл. опис и картографиране на 

запазените обекти;  

- Нужда от допълнителни 

археологически проучвания и оценка на 

културно-историческия потенциал на 

съществуващите руини;  

- Липса на обследвания на сгради със 

статут на културно наследство; 

- Затруднена достъпност на част от 

високопланинските селища от и до  

общинския център поради пътища с 

влошено качество на пътната 

настилка/липса на асфалтова настилка; 

Икономика 

- Ниска производителност на едно 

предприятие/заето лице спрямо средните 

стойности за Софийска област;  

- По-нисък темп на икономически растеж 

в сравнение с тенденциите на областно и 

национално ниво; 

- Липса на туристическа база с голям 

капацитет за настаняване над 10 легла;  

- Малко реализирани нощувки, 

респективно ограничени обслужващи 

дейности за туристическите посещения; 

Демография 

- Много нисък дял на 

подтрудоспособното население срещу 

висок дял на надтрудоспособното; 

- Влошени стойности по всички 

демографски показатели и „обърната“ 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

приключенски и еко туризъм; 

- Налични къщи за гости и малки 

семейни хотели с капацитет до 10 легла; 

Демография 

- Плавно увеличение в най-ниската 

възрастова група след 2016 г.; 

Пазар на труда 

- Активна политика по осигуряването на 

свободни места и осигуряване на заетост 

за безработни лица; 

Образование 

- Обезпеченост от места в детските 

градини; 

- Обезпеченост от учители в детските 

градини и училищата; 

- Потенциал за разнообразно 

професионално образование с различни 

профили, вкл. специалности, които да 

допринесат за местната икономика; 

- Регулярни инвестиции за подобряване 

на материалната база на образованието; 

Здравеопазване 

- Наличие на МБАЛ, която повишава 

достъпа, обхвата и качеството на 

публичните услуги – общината не попада 

сред 80-те общини в неблагоприятно 

положение, съгласно НКПР; 

Култура 

- Пълноценна обществено-културна роля 

на читалищата с техните библиотечни 

фондове, както и експозицията към 

читалището в Своге;  

- Актуално обновен голям салон на 

читалището в Своге; 

- Инициативи за разширяване на 

съдържанието от функции и дейности в 

демографска пирамида; 

- Трайна тенденция и перспектива за 

намаляване на трудоспособното 

население; 

Пазар на труда 

- Крайно неблагоприятен коефициент на 

демографско заместване, застрашаващ 

пълноценния пазар на труда и 

достатъчната осигуреност с кадри на 

местната икономика и обществено 

обслужване;  

Образование 

- Спад в броя на учениците в 

професионалната гимназия в град Своге  

заради неблагоприятните демографски 

тенденции; 

Здравеопазване 

- Привличане на нови лекари, но 

оставане за кратко – непостоянен брой на 

лекарите между 2014 и 2019; 

- Значително по високи стойности за 

броя на хората, които се падат на един 

лекар /дентален лекар, сравнено с по-

високите нива; 

Социални услуги 

- В процес по деинституционализация на 

социалните грижи; 

Спорт 

- Липса на многофункционална спортна 

зала; 

Транспортна инфраструктура 

- Ниска обща гъстота (съотношение на 

дължината на пътищата спрямо площта 

на общината) на републиканската пътна 

мрежа; 

- Влошено състояние на общинските 
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читалищата и богат културен календар; 

Спорт 

- Изградена спортна база в СУ „Иван 

Вазов“ в град Своге; 

- Обновена инфраструктура за масов 

спорт; 

- Наличие на традиции в областта на 

футбола – футболът в Своге датира от 

1924 г.; 

Транспортна инфраструктура 

- Възможности за транспортна 

свързаност между икономическите зони 

и жп гарите, осигуряване на 

интермодалност; 

- Важно значение на транспортни връзки 

през общината, вкл. жп линията, път II-

16 и III-164, свързващ дефилето и пътя 

София-Видин през Петрохан; 

- Цялостно обновено направление по 

Искърското дефиле; ремонт на III-164; 

ВиК инфраструктура 

- Активна общинска политика по 

обновяването и подобряването на 

водоснабдителните мрежи; 

Околна среда 

- Благоприятни природни и климатични 

условия, с изкл. на зимните месеци и 

повишаването на ФПЧ във въздуха 

заради битовото отопляване; 

- Нисък дял на опасните отпадъци и 

сравнително ниска норма на натрупване 

на един човек;  

- Голямо богатство от защитени 

територии и зони; 

- Отчетливи концентрации на природни 

забележителности – водопади в Заселе и 

пътища и нужда от цялостни проекти за 

реконструкция, както и за доизграждане 

на пътища без асфалтово покритие; 

- Общината попада в свлачищен район с 

опасност от негативни последици за 

пътищата; 

ВиК инфраструктура 

- Лошо състояние на ВиК 

инфраструктурата, вкл. високи загуби на 

питейната вода; ниска степен на 

изграденост на канализационните мрежи; 

Околна среда 

- Ниска изграденост на канализационната 

мрежа и липса на ПСОВ, водещо до 

заустване на непречистени отпадни води 

в река Искър; 

- Липса на информационна база за 

оценка на ефективността на 

управлението на отпадъците и 

определянето на тенденции; 

- Нужда от контейнери и техника за 

събиране на биотпадъци; 
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Заноге; скални образувания и пещери в 

Церово и Миланово;  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Използване на допълнителни ресурси за 

рестартиране на икономиката след 

последиците на пандемията на вируса 

COVID-19 чрез Плана за възстановяване 

и устойчивост; 

- Отключване на допълнителни средства 

чрез Плана за възстановяване и 

устойчивост за приоритетно развитие на 

образование (вкл. инструменти за 

електронно обучение); здравеопазване; 

развитие на индустриални паркове; 

енергийна ефективност; транспортна и 

цифрова свързаност; и др.; 

- Внедряване на мерки за „зелен“ и 

„дигитален“ преход на предприятията, 

произлизащи от новата финансова рамка 

на ЕС за 2021-2027 г.; 

- Възможности за изпълнение на 

интегрирани териториални инвестиции 

по Програмата за Развитие на регионите 

2021-2027, комбиниращи различни 

компоненти, партньори и ресурси, 

съсредоточени в определена територия с 

конкретни цели за развитие. Селските 

райони като Своге ще имат възможност 

за участие като партньор; 

- Потенциали за развитие на регионални 

туристически маршрути със съседни 

общини, свързани със споделено 

културно и природно наследство; 

- Перспективи за съвместни проекти за 

опазване на ЗЗ по Натура 2000 със 

съседни общини като Мездра, Враца, 

Вършец и Ботевград; 

- Осигуряване на нови възможности за 

- Разпространението на пандемията на 

вируса COVID-19 и очакваното 

негативно въздействие върху 

икономиката и пазара на труда, 

респективно върху доходите и заетостта; 

- Ограничаване на туристическите 

пътувания и дейности в резултат на 

пандемията на вируса COVID-19; 

- Възникване на икономическа криза с 

трайно влошаване на икономическите 

показатели в резултат на пандемията; 

- Продължаващи негативни демографски 

тенденции за цялата страна и бързо 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст, респективно на 

трудовите ресурси за икономиката; 

- Липсата на балансирана полицентрична 

селищна мрежа и наличие на 

слаборазвити периферни територии с 

недостиг на публични услуги; 

- Забавяне в планирането и стартирането 

на новите финансиращи програми на 

ЕСИФ за програмен период 2021-2027; 

- Несъответствия между заложените 

приоритети и проекти в интегрираните 

планове за развитие на българските 

общини и новите програми от рамката на 

ЕС; 

- Липса на административен капацитет 

на регионално и общинско ниво в 

разработването, оценката и изпълнението 

на концепции за интегрирани 

териториални инвестиции съгласно 

Програмата „Развитие на регионите“ 
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финансиране на разнообразни 

инициативи и проекти по новите 

програми на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) за 

програмен период 2021-2027; 

2021-2027; 

- Липса на организационен опит в 

изпълнението на междуобщински 

проекти. 
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3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

3.1. ОБОСНОВКА НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

Целите и приоритетите за развитие на община Своге отговарят на въпроса какво е 

желаното бъдещо състояние на общината, като същевременно определят къде трябва 

да бъдат насочени интервенциите и инвестициите в местното развитие. В съответствие 

с Методическите указания за разработване на ПИРО, стратегическата част на плана 

обхваща визия, цели и приоритети, като отделните приоритети са привързани към 

отделна цел. Приоритетите трябва да конкретизират съответната цел, както и да 

обединяват в общ тематичен пакет мерките за реализация. Наборът от мерки прави 

връзката между приоритетите и Програмата за реализация на ПИРО, която включва 

отделни проекти и финансови ресурси и посочва как ще бъдат постигнати 

приоритетите, целите и визията за общината в перспектива до 2027 година. 

Методическите указания въвеждат четири насоки за избора на целите и приоритетите 

на ПИРО: 

 Отразяване на целите и приоритетите от по-високите нива на планиране; 

 Отразяване на местните проблеми, потенциали и предимства, така както са 

представени в анализа на ПИРО; 

 Прилагане на интегриран подход при формулирането на приоритетите, така че да се 

постигне допълняемост между териториалното и секторното развитие, както и 

между отделните приоритетни области; 

 Формулиране на ограничен брой цели и приоритети, за да се постигне фокус и 

концентрация на общинските политики и инвестиции. 

Стратегическата част на ПИРО Своге е разработена в пълно съответствие с посочените 

принципи, а специфичната йерархия от визия, цели, приоритети, мерки и проекти е 

резултат от четири последователни стъпки: 

 Формулиране на насоки за социално-икономическо и териториално развитие, които 

отразяват SWOT анализа; 

 Извеждане на стратегическите насоки от актуализираната  НКПР и ИТСР на 

Югозападен район; 

 Обобщаване на насоките от проведеното анкетно проучване; 

 Синтез на ключовите тематични области, които отразяват SWOT анализа, 

НКПР, ИТСРЮЗР и анкетното проучване, и които да бъдат положени в основата на 

стратегическата част на ПИРО.  

В обосновката и формулировката на стратегията са използвани емпиричния и 

холистичния подход – от конкретните заключения на анализа са изведени по-общи 

ключови тематични области, а впоследствие общите цели и приоритети са разгърнати в 

конкретни мерки и проекти в Програмата за реализация на ПИРО Своге 2021-2027. По 

този начин конкретните проблеми и потенциали в общината са трансформирани в 

конкретни мерки и проекти, обединени в рамката на целите и приоритетите.
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Фигура 28. Модел на стратегическата част на ПИРО Своге 
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3.1.1. Стратегически насоки за развитие на база силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите 

SWOT анализът представя в последователност най-важните характеристики и 

тенденции в развитието на община Своге. Чрез използването на емпиричния подход от 

конкретните вътрешни характеристики – силните и слабите страни, и от външните 

фактори на развитието – възможностите и заплахите, са формулирани общи насоки за 

развитието на общината. Тези насоки са свързани с различните сектори на развитието 

като икономика, пазар на труда, здравеопазване, образование, социални услуги и 

култура, технически инфраструктури, екологична инфраструктура, среда за обитаване, 

в т.ч.: 

 Природни ресурси и забележителности – Развитие на екотуризъм, екстремен 

туризъм, велотуризъм на база  природните  забележителности по Искърското 

дефиле; развитие на биоземеделие; опазване на горски ресурси и поставени под 

закрила защитени зони и хабитати; 

 Културно наследство – Провеждане на проучвания и актуализиране на базата 

данни за недвижимите културни ценности; консервация и реставрация на значими 

обекти с акцент върху църквите и манастирите;  

 Селско стопанство – Развитие на биоземеделие и екологично чисти продукти с 

висока добавена стойност; 

 Промишленост и логистика – Обособяване на модерни индустриални паркове с 

транспортна свързаност с жп гарите; повишаване на производителността в МСП; 

 Туризъм и услуги – Подкрепа за развитието на поклоннически туризъм; 

привличане на инвестиции за изграждане на туристическа инфраструктура; 

 Пазар на труда – Продължаване и надграждане на инициативите за осигуряването 

на свободни места и осигуряване на заетост за безработни лица; привличане на 

кадри за професии с дефицит на работна ръка, вкл. на база оценка на потребности 

през следващите години; 

 Здравеопазване – Обновяване на материална база на МБАЛ и осигуряване на 

добри условия за медицинския персонал; 

 Образование – Комплексно обновяване на образователна инфраструктура, вкл. 

сграден фонд, дворни пространства, обзавеждане и оборудване; 

 Социално подпомагане – Откриване на нови социални услуги в общността; 

провеждане на политиката по деинституционализация на социалните услуги; 

 Култура – Осигуряване на средства за обновяване на читалищата в по-големите 

села на общината; 

 Спорт – Изграждане на спортни площадки на открито и гарантиране на равен 

достъп до масов спорт за населението; 

 Транспорт – Реализиране на капиталови програми за поетапно обновяване на 

общинските пътища; 



128 

 

 Технически инфраструктури – Реализиране на капиталови програми за поетапно 

обновяване на ВиК с акцент върху водоснабдяването; 

 Околна среда и екологична инфраструктура – Повишаване степента на 

изграденост на канализационната мрежа; изграждане на ПСОВ; разпространяване 

на разделното събиране на отпадъци; реализиране на междуобщински проекти за 

опазване на защитени зони по Натура 2000; 

 Благоустройство – Обновяване на публичните пространства с интегрирани 

проекти за улици, зелени площи, обществени сгради; 

 Енергийна ефективност – Повишаване на енергийната ефективност в 

многофамилните жилищни сгради и сгради общинска собственост. 

3.1.2. Насоки от националните и регионалните стратегически документи 

Законът за регионалното развитие определя три нива на българската система за 

планиране, като стратегическите документи на всяко ниво следва да интегрират 

пространственото и регионалното (социално-икономическо) планиране в цялата 

страна: 

 Първо ниво – Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за 

цялата страна; 

 Второ ниво – Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте 

региона на NUTS2; 

 Трето ниво – Интегрираните планове за развитие на общините (ПИРО). 

Подходът за планиране през програмния период 2021-2027 рационализира 

стратегическата рамка за развитието на българските региони, като оттук насетне ще 

има само три вида стратегически документи. Този факт подсилва ролята и значението 

на всеки един от тях, както и нуждата от ясна логическа обвързаност между трите нива 

на планиране. Йерархията на стратегическото планиране налага проекцията на НКПР 

и ИТСР в рамките на целите и приоритетите на ПИРО Своге. За тази цел, в 

продължение на аналитичните раздели за ролята на ИТСР, са изведени най-важните 

насоки от двата документа. ИТСР през новия програмен период ще бъдат 

стратегическата основа за подбор на интервенции за финансиране по Програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 и по-специално приложението на инструмента 

„интегрирани териториални инвестиции“, по който община Своге може да бъде 

партнираща община на градските общини бенефициенти, избираеми по Приоритет 2, 

вкл. Ботевград и Враца. Отчитането на документите от по-високите нива ще допълни 

по-горе формулираните насоки от SWOT анализа. 

НКПР определя основния модел за полицентрично развитие на България, който 

интегрира различните нива на градските центрове и оси за развитие в единна 

пространствена система. Концепцията определя и различните територии със 

специфични характеристики въз основа на географски или социално-икономически 

критерии. Актуализираната през 2020 г. НКПР за пръв път конкретизира обширните 

специфични територии към много по-ограничени функционални зони, за да даде 
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предпоставките за по-голям фокус на инвестициите за регионално развитие. Тези зони 

са определени като основа за целенасочена подкрепа и интегриран подход. Определени 

са два типа зони – за социално развитие, където попадат общини с по-ниски социално-

икономически показатели и предизвикателства за запазване на демографските им 

ресурси, както и за стимулирано развитие, които представляват практически 

урбанизационни оси. Тези зони следва да съсредоточат инвестиции свързани с 

осигуряване на по-добри възможности за образование и живот, както и за ускорено 

икономическо развитие. Целта е да се обособят оси на регионални центрове извън 

столицата, които да подкрепят заложения в НКПР полицентричен модел за развитие. 

Община Своге попада в граничната територия на една от трите главни урбанистични 

оси в страната – I. Главна Западна урбанистична ос – северен клон – „Видин – 

Монтана – Враца“, която е формирана на база транспортния коридор между АМ 

„Хемус“ и дунавския мост „Видин-Калафат“. Транспортното направление е част от 

мрежата TEN-T, което през следващите години ще бъде предмет на рехабилитация и 

цялостно изграждане с параметрите на скоростен път. Две от градските общини, 

попадащи в обхвата на Главната западна урбанистична ос и бенефициенти по 

Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, са съседни на община 

Своге. Това са Ботевград и Враца. Развитието на урбанистичната ос със средства на 

европейските фондове ще бъде приоритетна задача за новия програмен период. В този 

контекст община Своге може да участва като партньор съвместно с посочените 

общини в проекти за подобряване на регионалната конкурентоспособност. Макар, че 

община Своге не попада директно в оста, нейната непосредствена близост и 

стратегическа транспортна роля по Искърското дефиле извежда перспективите за 

развитие на значими проекти в областта на туризма, логистиката и индустрията. 

НКПР определя неделимостта на община Своге и от агломерационния ареал на 

столицата София. Това извежда перспективите за партньорства по направлението на 

Искърското дефиле, вкл. интегрирани териториални концепции София-Своге-Враца. 

Структурата от приоритети и цели на Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Югозападен район е построена върху три основни приоритета: 

 Приоритет 1. „Подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж“; 

 Приоритет 2. „Инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните 

дисбаланси в осигуряването на достъп до качествени услуги“; 

 Приоритет 3. „По-добре свързан и устойчив регион“. 

Трите приоритета са разгърнати в специфични цели и направления за развитие, които 

обхващат и по-конкретни мерки. На база на мерките са изведени основните насоки за 

развитието на целия район. ИТСР определя конкретните мерки за развитието на 

мрежата от малки градове от 4-то ниво, сред които се нарежда и Своге. Стратегията 

посочва, че този тип населени места са традиционни обслужващи центрове за 

съседните селски райони и именно с тях е свързана възможността за подобряване 

качеството на публичните услуги. Предвидените конкретни мерки са: 

 Активизиране на бизнеса чрез насърчаването на предприемачество; 
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 Създаване на предпоставки за диверсифициране на икономическите активности; 

 Развитие на образователната инфраструктура; 

 Подобряване на услугите; 

 Подкрепа за развитието на цифровите умения; 

 Изграждане на свързващата инфраструктура, с което да се подобри достъпът до 

услуги, качеството на живот и капацитетът на територията; 

 Развитие на туристическия профил с фокус върху културно-историческия, 

алтернативният и познавателния туризъм; 

 Дейности за модернизиране на селското стопанство, биоземеделие, изграждане на 

напоителни системи, въвеждане на иновации и др. 

ИТСРЮЗР посочва и община Своге като една от общините със силно изразени 

проблеми по отношение на водоснабдяването. По данни на стратегията, община 

Своге се характеризира с 15 неводоснабдени населени места с почти 4% 

неводоснабдено население. 

ИТСРЮЗР не дефинира конкретни идеи за проекти на територията на община Своге, 

нито участието на общината в интегрирани териториални инвестиции с надобщинско 

значение. Въпреки това, ИТСР подчертава ролята на град Своге като надобщински 

обслужващ център с разположение на регионални пътища и потенциал да балансира 

моноцентричното развитие в Югозападна България. Същевременно, регионалната 

стратегия присъединява общината към групата общини със сериозни демографски 

проблеми. 
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Таблица 25. Стратегически насоки от ИТСРЮЗР 2021-2027 

 ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

НАСОКИ 

- Образование - комплексно 

развитие на общото и 

професионалното образование; 

въвеждане на дуалното 

образование; подобряване на 

условията за учене през целия 

живот, обучения и образование за 

възрастни; подкрепа за обучение на 

маргинализирани социални групи; 

- Здравни грижи и социални услуги 

- Продължаваща модернизация на 

здравните заведения; разработване 

на система от мобилни екипи за 

здравеопазване; СПА центрове за 

рехабилитация; социални услуги за 

по-добра интеграция на уязвими 

групи; 

- R&D инфраструктура - подкрепа 

за научноизследователски и 

развойни дейности и тяхното 

внедряване в икономиката; 

развитие на центрове за върхови 

постижения, особено в София; 

- Стимулирано развитие на МСП; 

- Индустриални зони - развитие на 

модерни индустриални зони и 

територии с подходящо 

местоположение, транспортни 

връзки, квалифицирана работна 

сила, опростени административни 

процедури; изграждане на 

образователни и обучителни 

центрове, иновационни центрове и 

спортни и социални обекти в 

зоните; 

- Туризъм - разработване на 

интегрирани продукти; защита на 

културното наследство; 

- Устойчиво земеделие 

- Транспортна инфраструктура - 

разширяване и обновяване на 

транспортните елементи на TEN-T; 

подобряване на транспортния 

достъп в южната периферия и в 

планинските райони; подкрепа за 

устойчива градска мобилност и по-

добри връзки между основните 

градски центрове и населените 

места в тяхната зона; 

Интернет - комбинация от 

инвестиции за по-голям обхват и 

по-голяма скорост на интернет; 

развитие на електронно управление 

и електронни услуги; 

- Екологични инфраструктури - 

интервенции, свързани с вода, 

отпадъци, биоразнообразие; 

- Обновяване на градовете на 

градове от ниво 2 и 3 - инвестиции, 

създаващи условия за 

икономически растеж, вкл. 

индустриални зони; подобрена 

инфраструктура за здравеопазване, 
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 ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

образование и социални услуги; 

подобрена градска среда, вкл. 

зелени площи и коридори в 

градовете; мерки за енергийна 

ефективност;  

- Обновяване на градовете от ниво 

4 и 5 - инвестиции, създаващи 

условия за икономическа 

диверсификация; обновяване на 

публичната инфраструктура; 

- Мерки и дейности за адаптиране 

към изменението на климата и за 

намаляване на риска от природни 

бедствия 

ПРИМЕРИ ЗА 

ИНТЕГРИРАНИ 

ТЕРИТОРИАЛНИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

- интегрирани пакети от проекти, 

свързани с образователната 

система; 

- изграждане на нови индустриални 

зони или обновяване на 

съществуващи; 

- интегриран подход за градско 

възстановяване на всички нива на 

градовете; 

ПРИОРИТЕТНИ 

ПРОЕКТИ 

- създаване на мобилни екипи / 

звена за медицинско обслужване в 

периферни райони (част от 

областните болници); съоръжения 

за общопрактикуващи лекари; 

- изграждане на центрове за 

върхови постижения; 

- изграждане / обновяване на 

индустриални зони; 

- обновяване на пътища от 

регионално или местно значение; 

- реконструкция на ВиК 

инфраструктура; 
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3.1.3. Насоки от проведените анкетни проучвания 

Методологическата рамка за разработване на ПИРО Своге включва и провеждането на 

анкетно проучване сред гражданите на общината, което допълва данните и 

заключенията от комплексния анализ. Анкетното проучване е разпространено чрез 

публикуване на официалния сайт на общината; разпространение на екземпляри от 

анкетната карта в приемната на деловодството; персонално изпращане по електронната 

поща на всички идентифицирани в комуникационната стратегия заинтересовани 

страни. Отговори на анкетното проучване бяха събирани в периода между септември и 

декември 2020 г. В резултат бяха събрани отговорите на местни жители с различен 

профил, включително възрастови и образователни характеристики, както и адресна 

регистрация – 30% от анкетираните живеят в град Своге, докато 70% – в селата от 

общината; 22% работят или учат в общинския център; 67% в други населени места; 

11% в населени места извън общината; обхванати са учащи, работници, служители и 

др. Получените отговори по основни въпроси са систематизирани и отразени при 

формулирането на целите и приоритетите. 

По отношение на въпроса „Кои са най-важните проблеми в общината“, 

анкетираните категорично посочват лошото състояние на ВиК инфраструктурата, 

както и на уличната мрежа в населените места. Отговорите на респондентите показват, 

че състоянието на инфраструктурната изграденост в общината се възприема като най-

големият ограничител пред социално-икономическото развитие. На трето място по 

брой на отговорите, но със значително по-малко отговори, се подреждат 

демографските проблеми и обезлюдяването на населените места. Това показва, че 

негативните демографски изменения и тенденции, подробно анализирани в анализа на 

ПИРО, са осезаеми за голяма част от местното население. Като проблем, изискващ 

съответни мерки, е посочена липсата на инвестиционна активност. Този отговор може 

да се комбинира със следващия, свързан с лошото икономическо състояние в селата. 

Значителна част от населението в община Своге живее в селата и това определя 

нуждата от балансиран подход между общинския център и селата при избора на 

инвестиционни приоритети.  

По отношение на въпроса „Кои са най-важните мерки“, анкетираните са имали 

възможността да степенуват мерките за развитие на общината по важност като посочат 

за всяка мярка една от следните възможности – много важна; важна; не е важна; нямам 

мнение. Трите мерки, които получават най-много отговори „много важна“ са свързани 

със социалната сфера – подобряване на пазара на труда и намаляване на безработицата; 

подобряване на здравеопазването; подобряване на образованието. По този начин се 

получава интересно допълване между проблемите и мерките, като сред проблемите се 

открояват инфраструктурните дефицити, а при необходимите мерки – недостатъците в 

социалния сектор. Значителен брой отговори получават и икономическите мерки, 

разделени в две направления – туризъм и подкрепа за други приоритетни сектори. 

Един от отговорите разкрива и впечатлението, че в общината липсват достатъчно 

пространства за спорт и отдих в пълно съответствие с изводите на анализа на ПИРО. 

Общото заключение е, че обществените мнения за проблемните сектори на развитието 
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в общината съвпадат със обобщенията на SWOT анализа – състояние на публичните 

инфраструктури и услуги; неразвит туристически отрасъл и недостатъчно 

инвестиции в подкрепа на икономиката; заплаха от обезлюдяване. 

Фигура 29. Резултати от анкетно проучване – проблеми 

 

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

4

5

5

5

6

7

9

10

11

23

25

Неефективна промишленост

Висока престъпност

Лоша социална грижа за хората в неравностойно …

Не добре развита социална сфера и сектор на …

Лошо състояние на образователната инфраструктура

Лошо поддържани паметници на културата

Не добро състояние на околната среда

Висока безработица

Ниското образователно равнище на населението

Ниска степен на интеграция на хората в …

Липса на добро и ефективно управление в общината

Слабо развити неправителствен сектор и …

Липса на места и заведения за развлечения

Ниска степен на интеграция на малцинствата

Липса на високотехнологични производства

Липса на детски площадки

Недостъпно или недостатъчно качествено …

Слабо взаимодействие между местна власт, бизнес, …

Лошо сметосъбиране, сметоизвозване и депониране …

Ниска производителност на селското стопанство

Липса на места за спорт и отдих

Липса на стимули за създаване на нови предприятия

Лоша транспортна достъпност

Лошо икономическо състояние на общинските села

Слаба инвестиционна активност

Влошаваща се демографска ситуация –…

Лоша улична инфраструктура в населените места …

Лоша ВиК инфраструктура



135 

 

Фигура 30. Резултати от анкетно проучване – приоритетни мерки 
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3.1.4. Синтез и групиране на ключовите области на развитието, които отразяват SWOT анализа, стратегическите насоки от по-

високите нива на планиране и анкетното проучване 

Области на 

развитието 
SWOT анализ 

Стратегически насоки от по-

високите нива на планиране 
Анкетно проучване 

Природни ресурси и 

забележителности 

Развитие на екотуризъм, екстремен 

туризъм, велотуризъм на база  

природните  забележителности по 

Искърското дефиле; развитие на 

биоземеделие; опазване на горски 

ресурси и поставени под закрила 

защитени зони и хабитати; 

  

Културно 

наследство 

Провеждане на проучвания и 

актуализиране на базата данни за 

недвижимите културни ценности; 

консервация и реставрация на 

значими обекти с акцент върху 

църквите и манастирите;  

Разработване на интегрирани 

продукти; защита на културното 

наследство; акцент върху културния 

туризъм; 

Поддържане на обекти на културното 

и развитието на културен туризъм 

Селско стопанство 

Развитие на биоземеделие и 

екологично чисти продукти с висока 

добавена стойност; 

Устойчиво земеделие; 
Нужда от повишаване на 

производителността в отрасъла; 

Промишленост и 

логистика 

Обособяване на модерни 

индустриални паркове с транспортна 

свързаност с жп гарите; повишаване 

на производителността в МСП; 

Стимулирано развитие на МСП и 

индустриални зони; Насърчаване на 

предприемачеството; 

Привличане на инвестиции за 

развитие на приоритетните отрасли в 

местната икономика; 

Туризъм и услуги 

Подкрепа за развитието на 

поклоннически туризъм; привличане 

на инвестиции за изграждане на 

туристическа инфраструктура; 

Разработване на интегрирани 

продукти; защита на културното 

наследство; 

Развитие на туризма, вкл. чрез 

поддържане на обекти на културното 

наследство; развитие на читалищата; 

провеждане на фестивали 
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Области на 

развитието 
SWOT анализ 

Стратегически насоки от по-

високите нива на планиране 
Анкетно проучване 

Пазар на труда 

Инициативи за осигуряването на 

заетост за безработни лица; 

привличане на кадри за професии с 

дефицит на работна ръка, вкл. на база 

оценка на потребности през 

следващите години; 

 
Мерки за борба с безработицата, вкл. 

квалификация и преквалификация 

Здравеопазване 

Обновяване на материална база на 

МБАЛ и осигуряване на добри 

условия за медицинския персонал; 

Здравни грижи и социални услуги; 

Обслужваща роля за съседни селски 

райони; 

Подобряване качеството на здравните 

услуги 

Образование 

Комплексно обновяване на 

образователна инфраструктура, вкл. 

сграден фонд, дворни пространства, 

обзавеждане и оборудване; 

Kомплексно развитие на общото и 

професионалното образование; 

Обслужваща роля за съседни селски 

райони; 

Подобряване качеството на 

образователните услуги 

Социално 

подпомагане 

Откриване на нови социални услуги в 

общността; провеждане на 

политиката по 

деинституционализация на 

социалните услуги; 

Здравни грижи и социални услуги;  

Култура 

Осигуряване на средства за 

обновяване на читалищата в по-

големите села на общината; 

 
Подобряване състоянието на 

читалищата за развитие на туризъм 

Спорт 

Изграждане на спортни площадки на 

открито и гарантиране на равен 

достъп до масов спорт за 

населението; 

 
Създаване на нови озеленени зони за 

спорт и отдих 
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Области на 

развитието 
SWOT анализ 

Стратегически насоки от по-

високите нива на планиране 
Анкетно проучване 

Транспорт 

Реализиране на капиталови програми 

за поетапно обновяване на 

общинските пътища; 

Транспортна инфраструктура в 

планинските райони; по-добри 

връзки между основните градски 

центрове и населените места в 

тяхната зона; 

Развитие на пътищата с регионално 

значение; 

Подобряване качеството на уличната 

мрежа в населените места 

Технически 

инфраструктури 

Реализиране на капиталови програми 

за поетапно обновяване на ВиК с 

акцент върху водоснабдяването; 

Интернет – достъп и развитие на 

електронно управление и електронни 

услуги; 

Подобряване на водоснабдяването; 

Подобряване качеството на ВиК 

инфраструктурата 

Околна среда и 

екологична 

инфраструктура 

Повишаване степента на изграденост 

на канализационната мрежа; 

изграждане на ПСОВ; 

разпространяване на разделното 

събиране на отпадъци; реализиране 

на междуобщински проекти за 

опазване на защитени зони по Натура 

2000; 

Екологични инфраструктури - 

интервенции, свързани с вода, 

отпадъци, биоразнообразие; 

 

Благоустройство 

Обновяване на публичните 

пространства с интегрирани проекти 

за улици, зелени площи, обществени 

сгради; 

Обновяване на градовете от ниво 4 и 

5 - инвестиции, създаващи условия за 

икономическа диверсификация; 

обновяване на публичната 

инфраструктура; 

 

Енергийна 

ефективност 

Повишаване на енергийната 

ефективност в многофамилните 

жилищни сгради и сгради общинска 

собственост. 
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3.2. ВИЗИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

Синтезираните теми позволяват да се търси интегрираният подход в избора на 

приоритети, мерки и конкретни проекти, както по отношение на териториалната 

интеграция (концентрация на инвестициите в обхвата на зони за въздействие), така и 

по отношение на секторната интеграция (постигане на допълняемост и синергия между 

различни типове интервенции – за икономическо развитие и образование; за 

обновяване на сграден фонд и предоставяне на публични услуги; за развитие на 

туризъм и опазване на културното наследство; за развитие на бизнеса и развитие на 

човешките ресурси и др.). Това разкрива потенциала на ПИРО Своге да комбинира 

различни типове интервенции, източници на финансиране и партньори в търсене на 

единни решения за общите проблеми на сектори и територии в общината. 

Освен това, целите и приоритетите на община Своге за периода 2021-2027 г. ще 

отчитат стратегическата рамка за периода 2014-2020, така че да се гарантира 

приемственост в местното развитие и допълняем ефект между инвестициите от 2014 до 

2027 година. Същевременно стратегията ще има нова структура, формулировки и по-

ясен фокус.  

Визия за развитие на ПИРО Своге 2021-2027:  

Община Своге е с грижа за богатството от природни забележителности, горски 

ресурси и културно наследство на Искърското дефиле, с развити публични услуги 

и обновени инфраструктури, привлекателна дестинация за живеене, работа, 

инвестиции и отдих 

В търсенето на йерархична обвързаност с ИТСР за Югозападен район, визията на 

ПИРО Своге е разгърната в три стратегически цели, насочени към икономическо, 

социално и териториално развитие: 

Цел 1. „Подобрено състояние на икономиката и инвестиционната среда“ 

(Цел 1 и съставният ѝ приоритет са пряко обвързани с изпълнението на Цел 3 и 

нейните приоритети за обновяване на техническите инфраструктури и 

благоустрояване на населените места. Общинските усилия и инвестиции за 

подобряване на транспортната свързаност, екологичните характеристики и 

жизнената среда ще създадат предпоставките за развитие на предприятията и 

привличане на частни инвестиции, а в резултат на това и до подобряване на 

цялостната икономическа ситуация) 

Цел 2. „Повишено качество на публичните услуги и развитие като обслужващ 

център с надобщинско значение“ 

Цел 3: „Съхранени природни ресурси и благоустроени населени места“ 

Трите цели са разделени в пет приоритета, чиито съдържателен обхват са 

специфичните мерки за развитие – съвкупността от дейности, която ще бъде предмет 

на проекти и инвестиции през следващите години. 
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3.3. ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ 

Приоритет 1.1. „Увеличаване на произведената продукция и добавената стойност 

от трите сектора на икономиката“ 

Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и преработка на селскостопански 

продукти“ 

Община Своге се отличава със съхранена природна среда и отлични климатични 

характеристики и въпреки, че разполага с ограничена площ на земеделските земи, има 

потенциал за дейности с висока добавена стойност като билки, гъби и пчеларство. 

Подходящо за общината е развитието на биологичното земеделие, вкл. трите му 

направления – биологично растениевъдство; биологично пчеларство; биологично 

животновъдство. Земеделските производители ще могат да разчитат на финансовата 

подкрепа по ПРСР 2021-2027, вкл. по модела на воденото от общностите местно 

развитие (ВОМР) чрез изпълнение на стратегия за ВОМР от местна инициативна 

група. През периода 2014-2020 г. Община Своге е изпълнявала такава стратегия, 

съвместно с община Костинброд. 

Отглеждането на специфични култури може да бъде успешно обвързано с 

преработката на продуктите в предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост. Съществуващите предприятия ще могат да изпълняват проекти за 

модернизиране на производствените мощности и процеси, постигане на съответствие с 

европейски стандарти за качество на продукцията и др., насочени към  преработката на 

билки, гъби, пчелен мед и пчелни продукти. Възможност за финансирането на подобни 

дейности ще бъде отново ПРСР 2021-2027, вкл. по модела на ВОМР. 

Мярка 1.1.2. „Развитие на модерни индустриални зони/паркове с транспортна 

осигуреност“ 

Развитието на модерни индустриални зони/паркове е определено от ИТСРЮЗР като 

основен инвестиционен приоритет в подкрепа на икономическия растеж. Този 

приоритет ще бъде превърнат в конкретни действия чрез инвестиционната рамка на 

новите финансиращи програми. Въпреки, че община Своге е част от селските райони 

на страната, новият подход за интегрирано териториално развитие прави възможно 

участието ѝ в регионални проекти, съвместно с градски общини като Ботевград и 

Враца. Това потенциално може да отключи финансов ресурс за индустриални зони в 

община Своге, като част от обхватни надобщински зони за интензивно икономическо 

развитие. ПРР ще предоставя финансова помощ за индустриални зони/паркове в  

рамките на съседни селски общини, когато същите са включени в проекти с водеща 

роля на градските общини. Целта е развитието на функционални зони и засилване на 

функционалните връзки между градски общини и граничещите с тях селски 

общини. 

Предварително условие за подобно развитие е идентифицирането на подходящите 

локации за производствени и складови функции, които разполагат с вече изградена 

производствена инфраструктура, свободни терени и добра транспортна свързаност с 

жп гарите и основните автомобилни пътища. Последващото развитие следва да бъде 
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свързано с изграждането на довеждаща инфраструктура, вкл. улична мрежа, 

паркинги, озеленени площи за публичен достъп, ВиК и др. При липса на 

финансиране от фондовете на ЕС остава възможността за заделяне на други средства 

от капиталовите програми на общината, тъй като преработващата промишленост е 

основен отрасъл и с най-голям потенциал за осигуряване на допълнителна заетост. 

Мярка 1.1.3. „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в МСП от 

преработващата промишленост“ 

Преработващата промишленост в общината е структуроопределящ отрасъл с дялове от 

51,10% от произведената продукция и 35,37% от нетните приходи от продажби. 

Отрасълът осигурява най-голяма заетост в местната икономика, което недвусмислено 

показва, че социално-икономическата ситуация в общината отразява развитието на 

преработващите предприятия. Новата програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 ще предоставя подкрепа за изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в МСП на база обследване за енергийна ефективност. 

Енергийната ефективност в предприятията ще бъде допустима дейност и в Плана за 

възстановяване и устойчивост. 

ПКИП 2021-2027 ще финансира и дейности в подкрепа на прехода към „кръгова 

икономика“, вкл. модернизиране на производствените процеси във връзка с 

намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването 

на вторични суровини; повторна употреба и рециклиране на използваните продукти. 

Мярка 1.1.4. „Изграждане на обслужваща туристическа инфраструктура“ 

Инфраструктурните дейности в подкрепа на туризма обхващат обслужващите обекти, 

които допълват природните забележителности и културните ценности, така че да се 

създадат цялостни туристически продукти. В този смисъл тази мярка ще се изпълнява в 

единство с мерки от Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и 

ефективно управление на природните ресурси“ и Приоритет 3.2. „Благоустрояване и 

обновяване на населените места и териториите на културното наследство“. 

Препоръчителни са интегрираните проекти за развитие на туристически продукти, 

които включват като отделни компоненти консервация и реставрация на 

археологически/архитектурен паметник; изграждане на посетителско-информационни 

центрове; устройство и маркиране на туристически пътеки; дребномащабна 

инфраструктура около атракциите като озеленени площи и паркинги; 

приходогенериращи обекти като заведения за хранене и места за настаняване. 

Предвидените дейности са в пълно съответствие със Стратегия за развитие на 

туризма в община Своге за периода 2018-2025 г. Конкретните проекти могат да се 

изпълняват в парньорство с частния сектор, както и да надхвърлят границите на 

общината и да целят развитието на регионални туристически продукти, вкл. по 

модела на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Дребномащабните 

дейности с локално значение, като посетителски центрове и туристически пътеки, ще 

могат да се изпълняват по модела на воденото от общностите местно развитие (ВОМР) 

като надграждане на резултатите от изпълнението на стратегията на местната 

инициативна група „Костинброд- Своге“. 
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Мярка 1.1.5. „Маркетинг и реклама на туристическите ресурси и продукти“ 

Мярката е неразделна от предходната и е свързана с изпълнението на комплект от 

неинфраструктурни дейности. Основна дейност е същинското създаване и 

популяризиране на туристическите продукти. Това обхваща нужните туристически 

и пазарни проучвания, изготвяне на маркетингови стратегии, изпълнение на рекламни 

кампании, изграждане на уебсайтове и платформи с информация за атракциите и 

дигитализация на ключови обекти. Следваща дейност е свързана с обучение и 

квалификация на ангажирания персонал, като това може да се осъществява 

съвместно с професионалната гимназия в град Своге. Повече информация за 

препоръчителните мерки, дейности и проекти в сферата на туризма е представена в 

специален раздел към Програмата за реализация на ПИРО Своге. 

Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование,  култура 

и спорт“ 

Мярка 2.1.1. „Обновяване на здравната инфраструктура“ 

Здравната инфраструктура в община Своге е представена преди всичко от МБАЛ в 

град Своге, която е обслужваща за всички населени места от общината и за съседната 

община Годеч. Дейността на многопрофилната болница е основен фактор за ролята на 

община Своге като надобщински обслужващ център. Подобряването на качеството и 

улесняването на достъпа до здравно обслужване в планинските райони е 

фундаментална задача за следващите години, дефинирана от национални и регионални 

документи като НКПР и ИТСРЮЗР. Инвестициите следва да са свързани с обновяване 

и модернизация на материално-техническата база, вкл. повишена енергийна 

ефективност. Другото инвестиционно направление е свързано с доставка на ново 

обзавеждане, което да подобри условията за настаняване и обслужване на пациентите, 

както и осигуряване на съвременна медицинска апаратура. Комплексното 

обновяване на МБАЛ е необходимо, за да се подобри качеството на здравните грижи, а 

също така, за да се подобрят условията за работа на медицинските специалисти. 

Потенциалните източници на финансиране ще бъдат по линия на ИТИ, както и по 

новият План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Мярка 2.1.2. „Обновяване на образователната инфраструктура и развитие на 

професионалното образование“ 

Обновяването на образователна инфраструктура е един от важните инвестиционни 

приоритети за общината през новия програмен период. Образователните услуги са 

базова публична услуга, свързана със задържането и привличането на хора в общината. 

В град Своге функционира ПГ „Велизар Пеев“, която има потенциалите да бъде с 

надобщинско значение. За тази цел са необходими обновяване на основните корпуси и 

прилежащи сгради, при изпълнение на енергоспестяващи мерки от съответните 

обследвания за енергийна ефективност; благоустрояване на прилежащите дворни 

пространства, вкл. спортни площадки според съвременните стандарти; 

осъвременяване на обзавеждането и оборудването с цел въвеждане на модерни 

методи за обучение. Допълнителна дейност за професионалната гимназия е 
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адаптирането на учебните програми и съдържание, спрямо потребностите на 

бизнеса не само в общината, а и в региона. И по отношение на професионалното 

образование ще има подходящи възможности за изпълнение на пакети от проекти по 

модела на ИТИ – например комплексен регионален проект за развитие на туристически 

продукти, вкл. развитие на професионалното образование, свързано с хотелиерство 

и ресторантьорство. 

Мярка 2.1.3. „Обновяване на читалищата и развитие на музейното дело“ 

Читалищата удовлетворяват социалните и културните потребности на местните хора, 

като изпълняват ролята на общностни центрове, салони за изкуство и библиотеки. 

Текущите ремонтни дейности по ежегодните капиталови програми могат да се 

допълнят от проекти за реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и 

обзавеждане, така че да се подобрят условията за разнообразни културно-просветни 

дейности и събития. Мярката може да се изпълнява с финансовата подкрепа на 

програмата за развитие на селските райони и успешно да се интегрира с предвидените 

дейности за интегрирано обновяване на публични пространства по Приоритет 3.2. 

„Благоустрояване и модернизиране на населените места и урбанизираните територии“, 

като се съчетаят инвестиции за сграден фонд на читалищата и прилежащите им 

публични пространства за отдих и престой. 

Обществената колекция в читалище „Градище 1907“ обхваща значими културни 

ценности, които са свидетелства за древната история на Искърското дефиле. 

Обогатяването на колекцията с допълнителни артефакти (към 2020 г. тя включва 189 

предмета, от които 64 – раздел „Археология“, 94 – раздел „Етнография“, 6 – раздел 

„Нумизматика“, 25 – „Спомагателен фонд, Археология“) ще осигури необходимите 

предпоставки за създаване на общински музей в сградата на читалището. Това ще 

допринесе както за по-ефективното опазване на местното културно наследство, така и 

за развитието на още един обект с туристическо значение в община Своге. За тази цел 

са необходими следните стъпки: 

 Увеличаване обема на колекцията; 

 Идентифициране на предметите, включени в колекцията; 

 Изготвяне на Правилник за устройството и дейността на Общински исторически 

музей – Своге и Правилник за вътрешния трудов ред в Общински исторически 

музей – Своге; 

 Създаване на общински музей – общоисторически по тематичен обхват, местен 

по териториален обхват и общински по форма на собственост. 

Мярка 2.1.4. „Изграждане на нови открити спортни и детски площадки“ 

Осигуряването на повече и по-равномерно разпределени спортни площадки за 

различни типове спорт, както и детски площадки за различни възрастови групи 

съгласно съвременните стандарти за качество и безопасност ще допринесат за 

здравния статус на населението, както и за по-привлекателната жизнена среда в 

населените места. Проектите за спортни и детски площадки следва да са координирани 
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с Приоритет 3.2. „Благоустрояване и модернизиране на населените места и 

урбанизираните територии“, както и с мерките, свързани с туристическото развитие. 

Неразделна част от конкретните проекти по мярката са подходящото благоустройство, 

градско и парково обзавеждане, както и изграждане на енергоспестяващо 

осветление. 

Приоритет 2.2. „Повишаване капацитета на социалната инфраструктура и 

развитие на услуги в подкрепа на заетостта“ 

Мярка 2.2.1. „Разкриване на нови социални услуги в общността, вкл. от 

резидентен тип“ 

През следващите години следва да продължи последователната политика за 

деинституционализация на социалните грижи в община Своге, като се завършат 

проектите за изграждане на обекти от резидентен тип за хора с психически 

увреждания, както и за съпътстващото предоставяне на подходящи услуги в подкрепа 

на пълноценния живот на ползвателите в Центъра за настаняване, вкл. изграждането на 

Център за социална интеграция и рехабилитация.  

Необходимите допълнителни услуги за други целеви групи в затруднено положение и 

нужда от обществена подкрепа включват кабинети по семейно планиране „Синя 

стая“ към ЦОП, както и Център за подкрепа на семейната грижа. 

Мярка 2.2.2. „Привличане на кадри в ключови икономически отрасли и сектора 

на публичните услуги“ 

Едно от най-големите предизвикателства пред развитието на община Своге е свързано 

със силно изразената тенденция за намаляване на трудоспособното население, като 

прогнозата е съотношението между влизащите в трудоспособна възраст и 

пенсиониращите се да се влошава все повече. Данните от нализа на ПИРО показват и 

трудното задържане на специалисти в ключови сфери като здравеопазването. В тази 

връзка една от мерки на ПИРО Своге е посветена на привличането на квалифицирани 

кадри за местната икономика и публичните услуги. Основните дейности могат да 

бъдат: 

 Осигуряване стимули за завръщане от чужбина и започване на работа в община 

Своге; 

 Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност за завръщане на българи в 

малките населени места; 

 Осигуряване на трудова мобилност, включително транспорт за живеещи в други 

населени места. 

Трите дейности имат добри предпоставки за реализация и постигане на резултати в 

община Своге. Конкурентните предимства на общината са свързани с великолепната 

природа, чистия въздух, както и близостта до столицата София. Добрите природни 

условия за живот, комбинирани с подходящи дейности за осигуряване на заетост, 

могат да създадат привлекателна среда за привличане на хора от чужбина и София. 
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Мярка 2.2.3. „Дейности за повишаване на икономическата активност и заетостта“ 

Мярката ще има съвместно действие с предходната и ще включва пакет от дейности за 

активиране на хората, които не работят и търсят работа към момента, както и към 

разкриването на нови работни места. Необходимо ще бъде да се комбинират всички 

възможни източници на финансиране, вкл. по новата Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027, национални и регионални програми за заетост. Пакетът 

от дейности включва: 

 Чиракуване и стажуване за безработни младежи; 

 Идентифициране и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на 

труда и  регистрация в бюрото по труда; 

 Трудово консултиране и професионално ориентиране на младежи и безработни 

лица; 

 Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация 

за безработни и неактивни лица; 

 Обучения за придобиване на ключови умения и компетентности; 

 Осигуряване на стимули за работодателите да разкриват работни места за 

младежи и безработни. 

Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и ефективно 

управление на природните ресурси“ 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура и 

изграждане на защитни съоръжения“ 

Мярката включва два компонента – реконструкция и рехабилитация и на пътища 

извън населените места и уличната мрежа в урбанизираните територии. През 

изминалите години е завършен значимият проект за обновление на път II-16 по 

Искърското дефиле. Проведени са и частични ремонтни дейности по път III-164, 

свързващ населените места по Искрецка река, както и направленията по дефилето и 

към Петроханския проход. През следващите години следва да се постави приоритет 

върху ключовите отсечки от общинската пътна мрежа, довеждащи транспортните 

потоци към жп гарите в по-големите села при обвързаност между тях и 

индустриалните терени, както и основните туристически обекти. По отношение на 

уличните мрежи в населените места следва да се направи приоритизиране на база 

натовареност и състояние, а проектите да включват подмяна на пътните и тротоарните 

настилки, изграждане на енергоспестяващо улично осветление, там където то липсва. 

Всички инвестиции в транспортна инфраструктура ще доведат до намаляване на 

запрашаването на въздуха и повишаване на неговото качество. 

Специфична дейност за община Своге следва да бъде укрепването на свлачища и 

възстановяването на свлечени откоси. Община Своге попада в свлачищен район и 

активните свлачища изискват превантивни и възстановителни работи по протежението 

на пътните отсечки.  
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Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК 

инфраструктура и изграждане на инфраструктура за отпадните води“ 

Управлението на водния сектор е пряко свързано както с качеството на живота, така и 

с опазването на околната среда и природните компоненти. Община Своге е сред 

общините с режим на водоснабдяването за част от населението и с висок дял на 

загубите на питейна вода – 57,39% през 2019 г. Това изисква продължение на 

общинската политика от предходния програмен период по приоритетно 

възстановяване на водопроводната мрежа. Консолидацията на всички общини от 

Софийска област като част от един воден регион с един оператор позволява 

кандидатстването с проекти по програма „Околна среда“ 2021-2027. Към подобен 

голям инфраструктурен проект следва да се прибавят компоненти за доизграждане на 

канализационната мрежа и ПСОВ, което да прекрати заустването на непречистени 

отпадни води в река Искър. В случай, че община Своге изпълнява проект за 

индустриална зона/парк като част от интегрирани териториални инвестиции, ПОС 

2021-2027 ще финансира ВиК в рамките на парка. 

Мярка 3.1.3. „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците“ 

Тази мярка обхваща три основни дейности: 

 Осигуряване на инфраструктура за компостиране и сепариране с цел 

икономически изгоди от суровините и въвеждане на система (от техника и 

технология) за обработка и оползотворяване на биоразградими отпадъци; 

 Цялостна рекултивация на общинското депо за отпадъци; 

 Въвеждане на система за контрол на количествата генерирани отпадъци. 

Мярка 3.1.4. „Управление на горските ресурси“ 

Горите са едно от богатствата на община Своге и са неразделна част от задачите по 

управлението на природните ресурси. Планираните сечи и залесявания, както и 

противопожарната инфраструктура,  могат да се финансират чрез специалните  

подмерки на ПРСР или като част от стратегия за ВОМР. Предвидените мероприятия за 

управление на горите отразяват горскостопанския план на Държавно горско 

стопанство „Своге“ и предоставената информация за периода 2027 г.: 

 Планирани сечи за премахване на увредени дървета, спиране разпространението на 

вредители, подобряване на видовото разнообразие и др., вкл. възобновителни сечи; 

отгледни сечи; санитарни сечи; принудителни сечи; технически сечи; изсичане на 

подлеса; 

 Възобновяване и планирано залесяване; 

 Опазване от горски пожари, вкл. изграждане на бариерни прегради; лесокултурни 

прегради; минерализовани ивици; предупредителни табели и плакати с     

противопожарно съдържание; санитарни мероприятия край пътища и жп линии,     

санитарни ивици; устройство на места за паркиране и палене на огън; 

водоизточници за противопожарни нужди; обособяване на площадки за кацане на 
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авиационна техника; обособяване на места за обръщане на противопожарна 

техника; осигуряване на депа за противопожарен инвентар; организиране на 

патрулно-наблюдателна служба; оборудване на гасачески групи; превенция срещу 

пожари. 

Мярка 3.1.5. „Опазване, развитие и популяризиране на природното богатство“ 

Територията на община Своге изобилства от природни забележителности, защитени 

територии и защитени зони по Натура 2000. Единият тип дейности в подкрепа на 

природното наследство е свързан с опазването на видовото разнообразие и хабитатите. 

В тази връзка следва да се изготвят планове за действие с предмет защитени видове 

в зоните, последвани от мерки за подобряване състоянието на хабитатите. 

Програма „Околна среда“ 2021-2027 ще подкрепя подобни инициативи. 

Същевременно, новият подход на интегрираните териториални инвестиции ще 

позволява разработването на общи концепции за развитие на мрежата от защитени 

зони по Натура 2000 от страна на група общини. По този пример община Своге може 

да партнира с общините Враца и Ботевград, с които попадат в общи защитени 

зони. 

Другият тип дейности за обектите на природното наследство е развитието им като 

туристически атракции в пълно съответствие с режимите по тяхното опазване. 

Примерни дейности са подобряването на пешеходната и велосипедната достъпност, 

трасиране и маркиране на екопътеки, монтиране на подходящи дървени 

информационни табели, беседки, пейки, кошчета и др. Община Своге е утвърдена 

дестинация за екотуризъм и се слави с известни екопътеки като Вазовата екопътека 

към водопада Скакля и „Под камико“. Този тип дейности ще са подходящи за 

финансиране чрез специалните  подмерки на ПРСР или като част от стратегия за 

ВОМР. 

Приоритет 3.2. „Благоустрояване и обновяване на населените места и 

териториите на културното наследство“ 

Мярка 3.2.1. „Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство“ 

Освен с множество природни забележителности, община Своге разполага с ценни 

обекти на недвижимото културно наследство. Най-голям потенциал притежават трите 

манастира – Свогенски, Искрецки и Осеновлагски, както и съчетанието от множество 

църкви от различни исторически епохи с различни архитектурни стилове. Голям брой 

са и оброците. Това мотивира потенциала на общината за развитие на поклоннически 

туризъм, който може да надхвърля границите на общината – съседните общини са 

богати на религиозни обекти, недалеч от общинската граница по Искърското дефиле се 

намира и Черепишкият манастир.  

Освен това се срещат археологически обекти и архитектурно-строителни ценности. За 

голяма част от тях обаче липсват актуални сведения относно състоянието и 

възможностите за провеждане на възстановителни работи и експониране. Първата 

дейност трябва да бъде цялостната актуализация на списъка с културни ценности, 

тяхното картографиране и оценка на актуалното състояние. Приоритетна задача за 
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община Своге, в съответствие със Стратегията за опазване на културно-историческото 

наследство, е регулярното провеждане на археологически издирвания и проучвания, 

вкл. продължаващи разкопки на крепостта „Градище“ до село Батулия и обект „Църква 

Св. Панталеймон“ до хижа Тръстеная. След това, на база приоритизиране, вкл. 

определяне на териториални концентрации на обекти, е изготвянето на 

консервационно-реставрационни планове и последващите строително-монтажни 

работи. Мярката създава синергичен ефект с тези за изграждане на туристическа 

инфраструктура и развитие на природните забележителности, като предоставя и 

възможности за сътрудничество със съседни общини. 

Мярка 3.2.2. „Интегрирани проекти за обновяване на публични пространства и 

сгради“ 

Благоустрояването на средата в населените места обвързва дейности и проекти за 

обновяване на публични пространства като главни площади и градини, както и 

реновиране на административните сгради със значение за обслужването на 

населението и бизнеса. При обновяването на административните сгради могат 

успешно да се интегрират инвестиции за ремонт на сградния фонд, повишаване на 

енергийната ефективност, подмяна на старото обзавеждане и оборудване, вкл. за 

улесняване на административните услуги и електронното управление. Мярката е 

особено подходяща за интегриране с други мерки на ПИРО Своге, така че да се 

формират пакети от проекти и концентрация на ресурси в определени целеви 

територии, вкл. в зоните за интегриран подход на ПИРО. 

Мярка 3.2.3. „Обновяване на жилищния фонд“ 

Общинският център град Своге има няколко многофамилни жилищни квартала, които 

са подходящи за реновиране с внедряване на мерки за енергийна ефективност – 

подмяна на дограма; ремонт на покриви и външни фасади; подмяна на 

отоплителни инсталации; съпътстващи конструктивни подобрения и обновяване на 

общите части на сградите. Този тип интервенции ще бъдат част от финансовата рамка 

на Плана за възстановяване и устойчивост. Допълващата дейност могат да бъдат 

ремонтите на междублоковите пространства и изграждането на детски площадки. 
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4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

4.1. ОБОСНОВКА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗОНИ 

Зоните за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) в ПИРО имат за цел 

да осигурят териториална концентрация на мерките, проектите и финансовите ресурси 

за развитието на общината в перспектива до 2027 г. Определените зони следва да 

допълват секторните цели и приоритети на ПИРО като по същество представляват 

териториални приоритети за развитие – определяне на териториите с най-голямо 

значение за развитието на общината. Зоните за интегриран подход предполагат 

териториална близост и интеграция между отделни проекти. По този начин между тях 

се създава допълняемост и синергичен ефект, който надхвърля добавената стойност от 

изпълнението на единичните проекти създава комплексно обновяване на дадена 

територия. 

Зоните за въздействие следва да осигурят ясен фокус на инвестициите, като са добре 

обособени и покриват отделни части на общината, вместо да са с голям обхват и да 

разделят цялата общинска територия. Необходимо е зоните да се позовават на 

определени сходни характеристики, вкл. общо функционално предназначение, 

специфични общи проблеми или потенциали. Съгласно Методическите указания за 

ПИРО, зоните за интегриран подход могат да бъдат два вида – 1. градски зони 

(обособени територии в рамките на строителните граници на града) или 2. други зони 

със специфични характеристики. Доколкото административният център на община 

Своге е град от четвърто ниво на националната урбанистична йерархия с население от 

7438 души, а степента на урбанизация в общината е под 40%, в случая на ПИРО Своге 

липсват аргументите за обособяване на градски зони. Същевременно функционално-

пространствената структура на общината включва добре обособени селищни ареали, 

които са подходящи зони за въздействие. При определянето на зоните са взети под 

внимание няколко основни фактора, разгледани от подробния анализ на ПИРО Своге: 

 Оси на историческо развитие; 

 Транспортни оси; 

 Природо-географски характеристики; 

 Функционално-пространствена структура; 

Различните фактори позволяват да се оформят различни „слоеве“ на общинската 

територия, които комбинирани обосновават потенциалните зони за въздействие. 

Природо-географските характеристики в случая на община Своге са определящият 

фактор за функционално-пространственото развитие. Изразеният планински релеф, 

просечен от няколко речни долини, е предопределил неравномерното разпределение на 

селищата и стопанските дейности. Общинската територия се разгръща на 868,61 кв. км 

в западния дял на Стара планина и е заета от обширни горски масиви, сред които 

минават речните долини на река Искър, Искрецка река, река Габровница и др. Именно 

в ниските части на речните долини покрай речните корита са разположени и повечето 

населени места в общината. По протежението на река Искър се подреждат в посока от 
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юг на север селата Владо Тричков, Реброво, Томпсън, град Своге, Церово, Гара Бов, 

Гара Лакатник и други по-малки села и махали. Общият демографски ресурс на тази 

урбанизационна ос е близо 14 000 души или над 70%. Това не е подходящ 

териториален обхват на зона за въздействие, тъй като покрива твърде голяма част от 

ресурсите на общината. Втора урбанизационна е формирана по протежението на 

Искрецка река, където се подреждат в посока от изток на запад град Своге, село 

Свидня и село Искрец с общо население от над 10 000 души. Доколкото община Своге 

заема средищно разположение при пресичането на двете оси, и същевременно 

самостоятелно има голямо население, тя е подходяща за отделна зона за интегриран 

подход. 

Основната ос на историческо развитие в общината съвпада с направлението по 

Искърското дефиле. От там са преминавали исторически пътища през различни епохи 

и с това е свързано построяването на укрепени крепости по недостъпните ридове над 

речната долина. Основният исторически фактор за урбанизирането на тази част от 

Западна Стара планина е прокарването на жп линията Варна-София в края на XIX век. 

Това води до изграждането на жп гари, около които постепенно се струпват 

производствени и складови дейности и се оформят села. Именно около жп гарите се 

разраства общинският център – Своге, както и селата Владо Тричков, Реброво, 

Томпсън, Церово, Гара Бов и Гара Лакатник. 

Жп линията през дефилето е дублирана от второкласен автомобилен път от 

републиканската мрежа и по този начин формира и основната транспортна ос през 

общинската територия. Следващата по значимост транспортна ос следва 

направлението на долината на Искрецка река. 

Функционално-пространствената структура отразява природо-географските 

фактори като преобладават горските територии. По данни на НСИ, около 60% от 

общинската територия е заета от гори. Земеделските земи са едва 35% при близо 60% 

за страната. Урбанизираните земи са около 4%, а останалите видове територии остават 

незначителен дял. Именно речните долини концентрират земеделските и 

урбанизираните територии с перспектива за интегрирано развитие.  

На база изведените закономерности, демографските характеристики и потенциалите за 

икономическо развитие, са обособени следните зони за интегриран подход (зони за 

въздействие): 

 Зона „Своге“, която включва общинския център Своге и прилежащия му 

хинтерланд. Град Своге разполага със значителен демографски ресурс (7438 д.), 

концентрация на икономически дейности и средищно разположение, което го прави 

подходящ за самостоятелна зона; 

 Зона „Искърско дефиле - север“. Зоната обхваща селата на север от град Своге –

Церово, Гара Бов, Заселе, Гара Лакатник, Миланово, като включва селата по 

дефилето, заедно с част от хинтерланда и селата Заселе и Миланово заради техните 

природни и културни забележителности. Общото население в тази зона е 3725 д.; 
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 Зона „Искрецка река“ със селата Свидня, Искрец и Завидовци, вкл. разклонението 

към Добравица и Брезе заради туристически обекти. Населението в тази зона 

достига 2826 д. 

Трите зони обхващат 12 населени места и общо 14 166 души или близо 75% от общото 

население. За да се постигне по-убедителен териториален фокус при изпълнението на 

мерките на ПИРО, в съответствие с Методическите указания, е избрана и една 

приоритетна зона за интегриран подход – зона „Своге“. Избраната зона, освен, че 

съсредоточава най-голям дял от местното население, има и най-голям потенциал за 

положително въздействие върху цялостното социално-икономическо развитие на 

общината заради: 

 Ролята на общинския център за предоставянето на услуги и възможности за 

заетост; 

 Средищното разположение в рамките на общинската територия; 

 Стратегическо разположение при пресичането на пътища II-16 и III-164; 

 Възможността за комбиниране на различни типове мерки, проекти и инвестиции на 

ограничена територия с разнообразно функционално предназначение, така че 

инвестициите да имат принос към условията за обитаване, труд и отдих. 

Определянето на зони за интегриран подход не ограничава възможностите за 

изпълнение на проекти извън тях, а само създава предпоставки за оптимален 

ефект от изпълнението на териториално интегрирани инвестиции. Мерките от 

Програмата за реализация на ПИРО ще бъдат насочени с предимство към тези 

зони, но ще бъдат приложими за цялата територия на общината и във всички 

населени места. 

4.2. ОПИСАНИЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

Трите зони за интегриран подход се различават по отношение на броя на обхванатите 

населени места, броя население, социални и икономически потенциали, проблеми и 

перспективи на развитието. Общото между трите зони е, че са разположени по 

основните транспортни оси (основен мотив за тяхното обособяване) и концентрират 

значителен демографски потенциал. Зона „Своге“ и „Зона Искърско дефиле – север“ са 

още по-близки, доколкото са обединени и по направлението на жп линията. Зона 

„Искрецка река“ остава извън направлението на жп линията, но в непосредствена 

близост до град Своге и неговите обслужващи функции, вкл. МБАЛ, образование и др. 

Зона „Зона Искърско дефиле – север“ концентрира преди всичко потенциали за 

развитие на природен и екотуризъм, докато зона „Искрецка река“ е свързана повече с 

културно-историческия туризъм, макар, че и трите зони имат потенциал за 

разнообразни туристически маршрути. 
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Таблица 26. Описание на зоните за интегриран подход в община Своге 

Зона Потенциали Проблеми Приоритетни мерки от ПИРО Своге 

„Своге“ 

 

Град Своге с 

население 

близо 7500 

души 

Зоната е разположена на стратегическа 

позиция при пресичането на направленията 

по железопътната линия Варна-София, 

дублирана от път II-16 и по път III-164. 

Дистанцията от София е в рамките на 35 

минути с влак и около 60 минути с 

автомобил. Културно-туристическите 

потенциали са свързани със Свогенския 

манастир и неговите стара църква „Света 

Петка“ и нова църква „Свети Петър и 

Павел“, както и с читалище „Градище – 

1907“, към което е подредена историческа 

експозиция. Зоната концентрира 

демографския, икономическия и 

обслужващия потенциал на цялата община. 

Там са разположени МБАЛ, ПГ „Велизар 

Пеев“, по-голяма част от детските градини и 

училищата, градския стадион и основните 

търговски обекти. В града са обособени 

пешеходни и търговски пространства, 

пространствено обвързани с жп гарата, 

различни жилищни квартали по склоновете 

около река Искър, вкл. квартал с 

многофамилни жилищни сгради. В зоната 

са изградени две производствени зони – по 

поречията на река Искър и Искрецка река, 

като първата има потенциал за разширение 

и е пряко свързана с жп гарата на Своге.  

Зоната отразява общите проблеми за 

община Своге, свързани с ясно изразена 

демографска криза – намаляване на 

населението (-5,55% намаление за град 

Своге за периода 2014-2019 г.), застаряване 

и намаляване на трудоспособното 

население. В резултат възниква дефицит на 

кадри както за местната икономика, така и 

за основните публични услуги като 

здравеопазване и образование. В сферата на 

здравеопазването се наблюдава намаление 

на броя на лекарите и недобра осигуреност 

с медицински специалисти. По отношение 

на инфраструктурното развитие, 

състоянието на водоснабдителните мрежи е 

незадоволително и свързано с големи загуби 

на питейна вода, докато канализационната 

мрежа е изградена едва на 70% и не е в 

добро състояние. Липсва изградена градска 

ПСОВ. Основно предизвикателство пред 

зоната, за да може град Своге да се утвърди 

като надобщински обслужващ, 

икономически и транспортен център, е 

привличането и осигуряването на 

инвестиции и квалифицирани кадри.   

Мярка 1.1.2. „Развитие на модерни 

индустриални зони/паркове с транспортна 

осигуреност“ 

Мярка 1.1.3. „Повишаване на ресурсната и 

енергийната ефективност в МСП от 

преработващата промишленост“ 

Мярка 2.1.1. „Обновяване на здравната 

инфраструктура“ 

Мярка 2.1.2. „Обновяване на 

образователната инфраструктура и развитие 

на професионалното образование“ 

Мярка 2.1.3. „Обновяване на читалищата и 

развитие на музейното дело“ 

Мярка 2.1.4. „Изграждане на нови открити 

спортни и детски площадки“ 

Мярка 2.2.1. „Разкриване на нови социални 

услуги в общността, вкл. от резидентен тип“ 

Мярка 2.2.2. „Привличане на кадри в 

ключови икономически отрасли и сектора 

на публичните услуги“ 

Мярка 2.2.3. „Дейности за повишаване на 

икономическата активност и заетостта“ 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и 

рехабилитация на транспортна 

инфраструктура“ 

Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция 

и рехабилитация на ВиК инфраструктура и 

изграждане на инфраструктура за отпадните 

води“ 

Мярка 3.1.3. „Оптимизиране на системата за 

управление на отпадъците“ 

Мярка 3.2.2. „Интегрирани проекти за 
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обновяване на публични пространства и 

сгради“ 

Мярка 3.2.3. „Обновяване на жилищния 

фонд“ 

„Искърско 

дефиле – 

север“ 

 

Селата Церово, 

Гара Бов, 

Заселе, Гара 

Лакатник, 

Миланово с 

население 

близо 4 000 

души 

Зоната се намира по направлението на 

железопътната линия Варна-София, 

дублирана от път II-16, като селата Церово, 

Гара Бов и Гара Лакатник имат жп гари. 

Останалите села остават встрани от жп 

линията. Основна характеристика на зоната 

е нейната добра транспортна обезпеченост, 

както и голямото богатство от културни 

ценности и най-вече природни 

забележителности. В зоната се намират 

впечатляващите скални образувания 

Лакатнишки скали и Джуглата край село 

Церово; водопадът Скакля край село Заселе 

с Вазовата пътека; пещерата Темната дупка 

край село Миланово и др. Край село 

Миланово има концентрация на културно 

наследство с потенциал за туристически 

атракции – две крепости и църквата 

„Рождество Богородично“. 

Зоната се характеризира от трайна 

тенденция за намаляване на населението и 

влошаване на възрастовата структура. Общо 

за всички села в общината, намалението за 

периода 2014-2019 г. надвишава 10%. 

Останалите основни проблеми са свързани с 

недостига на инвестиции за подобряване на 

публичната инфраструктура, вкл. 

образователна инфраструктура; 

транспортна инфраструктура; ВиК 

инфраструктура. Ограничен е достъпът до 

здравни и социални грижи, липсва 

постоянното лекарско присъствие и достъпа 

до разнообразни социални услуги, които са 

особено необходими за възрастното 

население. Въпреки безспорните 

туристически потенциали, в зоната липсва 

достатъчна изграденост на туристическа 

инфраструктура, с изключение на къщите за 

гости и семейните хотели. Липсват 

цялостно разработени туристически 

продукти. 

Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и 

преработка на селскостопански продукти“ 

Мярка 1.1.4. „Изграждане на обслужваща 

туристическа инфраструктура“ 

Мярка 1.1.5. „Маркетинг и реклама на 

туристическите ресурси и продукти“ 

Мярка 2.1.2. „Обновяване на 

образователната инфраструктура и развитие 

на професионалното образование“ 

Мярка 2.1.3. „Обновяване на читалищата“ 

Мярка 2.1.4. „Изграждане на нови открити 

спортни и детски площадки“ 

Мярка 2.2.1. „Разкриване на нови социални 

услуги в общността, вкл. от резидентен тип“ 

Мярка 2.2.3. „Дейности за повишаване на 

икономическата активност и заетостта“ 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и 

рехабилитация на транспортна 

инфраструктура“ 

Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция 

и рехабилитация на ВиК инфраструктура и 

изграждане на инфраструктура за отпадните 

води“ 

Мярка 3.1.4. „Управление на горските 

ресурси“ 

Мярка 3.2.2. „Интегрирани проекти за 

обновяване на публични пространства и 

сгради“ 

Мярка 3.2.1. „Опазване, развитие и 

популяризиране на културното наследство“ 

Мярка 3.1.5. „Опазване, развитие и 
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популяризиране на природното богатство“ 

„Искрецка 

река“ 

 

Селата Свидня, 

Искрец, 

Завидовци, 

Добравица, 

Брезе с 

население 

близо 3 000 

души 

Предимство на зоната е разположението ѝ 

по път III-164, който осигурява бърза връзка 

с град Своге и неговата обслужваща 

инфраструктура, както и между път II-16 и 

пътя София-Видин. Двете основни села в 

зоната – Свидня и Искрец, разполагат с 

демографски потенциал и действащи 

предприятия от преработващата 

промишленост. И в двете села има детски 

градини и училища, а училището в Искрец е 

разположено в една от най-красивите 

сгради в общината. В Искрец са 

разположени два от най-важните обекти – 

Искрецкият манастир с уникалните си 

църковна и кръщелна сграда, както и 

Искрецкият белодробен санаториум, който 

е едновременно културно наследство и 

важен обект на здравеопазването. Около 

него може да се развива специфичен 

здравен и рекреационен туризъм. Малкото 

село Брезе може да допринесе с 

възрожденската църква „Св. Параскева“, 

руините на древния манастир „Св. Спас“ и 

старата чешма. 

Демографските проблеми са характеристика 

и на тази зона, особено по отношение на 

малките села, които са почти обезлюдени – 

Завидовци и Добравица. Липсват 

инвестиции за поддръжка на публичните 

пространства и сгради, изграждане на 

открити спортни и детски площадки, които 

ще подобрят качеството на жизнената среда. 

Зоната може да бъде привлекателна както за 

туристически посещения, така и за 

обитаване далеч от големите градове в 

екологично чист район с отлични 

климатични характеристики и 

същевременно близо до град Своге с 

неговите услуги и недалеч от столицата 

София. Подобна посока на развитие изисква 

представяне на възможностите за 

закупуване на къща в зоната, вкл. стари 

къщи с архитектурна стойност, както и 

осигуряването на достъпен, бърз и 

надежден интернет. 

Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и 

преработка на селскостопански продукти“ 

Мярка 1.1.4. „Изграждане на обслужваща 

туристическа инфраструктура“ 

Мярка 1.1.5. „Маркетинг и реклама на 

туристическите ресурси и продукти“ 

Мярка 2.1.2. „Обновяване на 

образователната инфраструктура и развитие 

на професионалното образование“ 

Мярка 2.1.3. „Обновяване на читалищата“ 

Мярка 2.1.4. „Изграждане на нови открити 

спортни и детски площадки“ 

Мярка 2.2.1. „Разкриване на нови социални 

услуги в общността, вкл. от резидентен тип“ 

Мярка 2.2.3. „Дейности за повишаване на 

икономическата активност и заетостта“ 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и 

рехабилитация на транспортна 

инфраструктура“ 

Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция 

и рехабилитация на ВиК инфраструктура и 

изграждане на инфраструктура за отпадните 

води“ 

Мярка 3.1.4. „Управление на горските 

ресурси“ 

Мярка 3.2.1. „Опазване, развитие и 

популяризиране на културното наследство“ 

Мярка 3.1.5. „Опазване, развитие и 

популяризиране на природното 

богатство“Мярка 3.2.2. „Интегрирани 

проекти за обновяване на публични 

пространства и сгради“ 
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5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО СВОГЕ 

5.1. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАНИЯ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

Програмата за реализация на ПИРО Своге има за цел да приведе стратегическата рамка 

за развитие на общината до оперативен набор от конкретни мерки, дейности, проекти, 

финансови ресурси и срокове за изпълнение. Както беше посочено, свързващото звено 

между стратегията и Програмата за реализация са мерките. Те са дефинирани в обхвата 

на всеки един от приоритетите като начин за превръщане на проблемите, потенциалите 

и предизвикателствата от анализа на ПИРО в специфични решения. Всяка мярка е 

подробно представена в стратегическата част, докато тук придобива оперативен 

характер чрез залагането на конкретни финансови, времеви и организационни 

параметри. 

Цялостният подход за избор на стратегическа ориентация се позовава на интегрирания 

подход. Той е застъпен при формулирането на целите и приоритетите, така че да се 

постигне необходимата допълняемост между отделните сектори в общинското 

развитие. Целта на интегрирания подход е с минимални финансови и организационни 

ресурси да се постигнат максимални резултати и социално-икономическо въздействие 

чрез единни решения за развитие на различните сектори: 

 Икономическо развитие,  вкл. развитие на многоотраслова икономка чрез 

използване на стратегическото разположение и железопътната свързаност; развитие 

на земеделски продукти с висока добавена стойност; повишаване на ефективността 

в преработващата промишленост; създаване на туристически продукти с акцент 

върху природен, приключенски и екотуризъм, културен туризъм, здравен туризъм и 

рекреация; 

 Социално развитие, вкл. развитие на публичните услуги – здравеопазване, 

(професионално) образование, социално подпомагане и култура за подсилване 

надобщинската роля на град Своге; мерки за повишаване на икономическата 

активност и заетостта; привличане на кадри в ключови сектори; 

 Екологично развитие, вкл. подобряване водоснабдителната мрежа и намаляване 

загубите на питейна вода; 

 Териториално и инфраструктурно развитие, вкл. опазване и развитие на 

културното наследство с акцент върху църквите и манастирите; опазване и 

развитие на природните забележителности с акцент върху обектите по Искърското 

дефиле; обновяване на приоритетни транспортни отсечки; интегрирани проекти за 

обновяване на публични пространства и зони в населените места. 

Интегрираният подход не означава всички тематични направления да се включат като 

приоритети в ПИРО, а конкретните мерки и проекти да се подберат по такъв начин, че 

да създават синергичен ефект – съвместно действие. Програмата за реализация на 

ПИРО Своге предвижда интеграция между различни мерки в редица направления, 

които са подробно представени в Приложение №1 към Програмата за реализация. 

Към интегрирания подход се присъединяват перспективите за междуобщинско 

сътрудничество по модела на  интегрираните териториални инвестиции през 

периода 2021-2027. Целта на ИТИ е да допринасят за развитието на обособени 
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територии в рамките на шестте района за планиране, като ще се насърчава 

междуобщинското сътрудничество, вкл. кооперирането между градски и селски 

общини. През новия програмен период ще се запази и модела на воденото от 

общностите местно развитие, като община Своге ще има възможността отново да 

участва в местна инициативна група, което ще отключи допълнителен ресурс за 

развитието на селското стопанство, разнообразяване на икономическия профил с 

неземеделски дейности, изграждането на дребномащабна инфраструктура. 

Индикативните финансови ресурси от Програмата за реализация отчитат финансовите 

резултати на община Своге през предходния програмен период, обобщени в 

Междинната оценка за изпълнението на ОПР Своге 2014-2020 и отчетите за 

капиталовите програми в периода 2014-2020 г. Отчетени са обемите и темповете за 

привличане на средства от страна на общинската администрация, както общо, така и по 

отделните сектори на развитието. Отчетени са секторите, в които се очаква 

надграждане на инвестиции и продължаване на проекти от периода 2014-2020 като 

например водния сектор. Същевременно са съобразени и допълнителните възможности 

за финансиране на инфраструктурни и „меки“ мерки, които предопределят умереното 

завишаване на финансовата прогноза за ПИРО Своге в сравнение с отчетените 

стойности за предишните години. Обобщено, основните възможности за финансиране 

на мерките от Програмата за реализация са: 

 Целеви субсидии от централния бюджет за различни ремонтни дейности на 

публична инфраструктура; 

 Собствени средства на общината; 

 Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), вкл. по модела на воденото от общностите местно развитие; 

 Средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) за изпълнение на „меки“ мерки в 

подкрепа развитието на човешките ресурси и образованието; 

 Средства от Европейския фонд за регионално развитие, както и специално заделени 

средства от ЕСФ и ЕЗФРСР за интегрирани териториални инвестиции; 

 Средства от националния План за възстановяване и устойчивост, част от 

общоевропейския механизъм за реакция срещу последиците от пандемия COVID-

19, който ще донесе допълнителни средства от ЕСИФ. 

Съгласно Методическите указания, Програмата за реализация включва три отделни 

приложения. Приложение №1 представя индикативните финансови стойности на 

мерките за развитие на общината, докато приложение №1А дефинира конкретни 

проекти за реализация с най-голяма степен на готовност/важност. Стойностите на 

мерките от Приложение №1 включват и бюджетите на проектите от Приложение №1А. 

Приложение №2 обобщава всички необходими средства за изпълнение на ПИРО 

Своге до 2027 по приоритети и източници на финансиране. Приложение №1 

остойностява типовете интервенции и така определя инвестиционната рамка, в 

която ще се подготвят и реализират всички конкретни проекти в общината, вкл. по 

Приложение №1А, което може да се допълва и конкретизира на годишна основа в 

съответствие с дейностите за наблюдение и оценка на ПИРО. 
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5.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Приоритет 1.1. Увеличаване на 

произведената продукция и 

добавената стойност от трите 

сектора на икономиката 

    12 250,00                   

Мярка 1.1.1. Развитие на 

биоземеделие и преработка на 

селскостопански продукти 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.3. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно в 

Зона „Искърско 

дефиле – север“ 

и зона „Искрецка 

река“ 

800,00 ПРСР               

Земеделски 

производители 

МСП 

Дейност 1.1.1.1. Развитие на 

биологично растениевъдство; 

пчеларство; животновъдство 

    300,00 ПРСР               
Земеделски 

производители 

Дейност 1.1.1.2. Преработка на билки, 

гъби, пчелен мед и пчелни продукти в 

предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост 

    500,00 ПРСР               МСП 

Мярка 1.1.2. Развитие на модерни 

индустриални зони/паркове с 

транспортна осигуреност 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.3. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно в 

Зона „Своге“ 
1 650,00 ПКИП               МСП 

Дейност 1.1.2.1. Устройствено 

планиране и урегулиране на терени за 

икономически дейности 

    50,00 
Общински 

бюджет                 

Дейност 1.1.2.2. Изграждане на 

довеждаща инфраструктура, вкл. 

улична мрежа, паркинги, озеленени 

площи за публичен достъп, ВиК и др 

    1 600,00 

ИТИ по 

ПРР 

ПРСР 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 1.1.3. Повишаване на 

ресурсната и енергийната 

ефективност в МСП от 

преработващата промишленост 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.1. и 

Мярка 1.1.2. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно в 

Зона „Своге“ 
2 200,00 ПКИП               МСП 

Дейност 1.1.3.1. Изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност в МСП 
    1 000,00                   

Дейност 1.1.3.2. Модернизиране на 

производствените процеси за преход 

към „кръгова икономика“ 

    1 200,00                   

Мярка 1.1.4. Изграждане на 

обслужваща туристическа 

инфраструктура 

Синергичен ефект с 

мерките, свързани с 

опазването и 

развитието на 

природното и 

културното 

наследство 

Приоритетно в 

Зона „Искърско 

дефиле – север“ 

и зона „Искрецка 

река“ 

6 850,00 

ПРСР, вкл. 

ВОМР 

ПЧП 

ИТИ по 

ПРР 

              
Община Своге 

МСП 

Дейност 1.1.4.1. Изграждане на 

посетителско-информационни 

центрове 

    350,00 
ПРСР, вкл. 

ВОМР                 

Дейност 1.1.4.2. Устройство и 

маркиране на туристически пътеки 
    300,00 

ПРСР, вкл. 

ВОМР                 

Дейност 1.1.4.3. Приходогенериращи 

обекти като заведения за хранене и 

места за настаняване 

    6 200,00 ПЧП                 

Мярка 1.1.5. Маркетинг и реклама 

на туристическите ресурси и 

продукти 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.4. в 

подкрепа на 

туризма 

Приоритетно в 

Зона „Искърско 

дефиле – север“ 

и зона „Искрецка 

750,00 

ПРСР, вкл. 

ВОМР 

ИТИ по 

ПРР 

              Община Своге 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

река“ ПРЧР 

Дейност 1.1.5.1. Създаване на 

туристическите продукти, вкл. 

туристически и пазарни проучвания, 

маркетингови стратегии, рекламни 

кампании, изграждане на уебсайтове и 

платформи 

    550,00 

ПРСР, вкл. 

ВОМР 

ИТИ по 

ПРР 

                

Дейност 1.1.5.2. Обучение и 

квалификация на персонала в сферата 

на туризма 

    200,00 ПРЧР                 

Приоритет 2.1. Подобряване на 

достъпа до здравеопазване, 

образование,  култура и спорт 

    8 340,00                   

Мярка 2.1.1. Обновяване на 

здравната инфраструктура 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както в подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги, 

така и по 

отношение на 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно в 

Зона „Своге“ 
3 000,00 

ПВУ 

ИТИ по 

ПРР 
              Община Своге 

Дейност 2.1.1.1. Строително-монтажни 

работи, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

                        

Дейност 2.1.1.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 2.1.2. Обновяване на 

образователната инфраструктура и 

развитие на професионалното 

образование 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както в подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги, 

така и по 

отношение на 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно в 

Зона „Своге“ 
3 990,00 

Централен 

бюджет 

ПО 
              Община Своге 

Дейност 2.1.2.1. Обновяване на 

основните корпуси и прилежащи 

физкултурни салони; благоустрояване 

на прилежащите дворни пространства, 

вкл. спортни площадки; 

осъвременяване на обзавеждането и 

оборудването 

    3 400,00 
Централен 

бюджет                 

Дейност 2.1.2.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
    340,00 

Централен 

бюджет                 

Дейност 2.1.2.3. Адаптирането на 

учебните програми и съдържание в 

ПГ, спрямо потребностите на бизнеса  

    250,00 ПО                 

Мярка 2.1.3. Обновяване на 

читалищата и развитие на 

музейното дело 

Синергичен ефект с 

мерките, свързани с 

туризма, както и с 

опазването и 

развитието на 

културното 

наследство 

Цялата 

територия на 

общината 

900,00 

Общински 

бюджет 

ПРСР, вкл. 

по ВОМР 

              Община Своге 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 2.1.1.1. Строително-монтажни 

работи, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

    800,00 

Общински 

бюджет 

ПРСР, вкл. 

по ВОМР 

                

Дейност 2.1.1.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
    80,00 

Общински 

бюджет 

ПРСР, вкл. 

по ВОМР 

                

Дейност 2.1.1.3. Създаване на 

общински исторически музей в град 

Своге 

    20,00 
Общински 

бюджет                 

Мярка 2.1.4. Изграждане на нови 

открити спортни и детски площадки 

Синергичен ефект с 

мярката за 

интегрирани 

проекти в 

населените места 

Цялата 

територия на 

общината 

450,00 
ПРСР, вкл. 

по ВОМР               Община Своге 

Приоритет 2.2. Повишаване 

капацитета на социалната 

инфраструктура и развитие на 

услуги в подкрепа на заетостта 

    5 250,00                   

Мярка 2.2.1. Разкриване на нови 

социални услуги в общността, вкл. 

от резидентен тип 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки в 

подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги 

Цялата 

територия на 

общината 

3 200,00                 Община Своге 

Дейност 2.2.1.1. СМР за изграждане на 

нови сгради или за реконструиране и 

ремонт на съществуващи 

    2 000,00 

Общински 

бюджет 

ОПРЧР 
                

Дейност 2.2.1.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
    200,00 

Общински 

бюджет                 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРСР 

Дейност 2.2.1.3. „Меки“ мерки за 

предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги 

    1 000,00 

Централен 

бюджет 

ПРЧР 
                

Мярка 2.2.2. Привличане на кадри в 

ключови икономически отрасли и 

сектора на публичните услуги 

Синергичен ефект с 

мерките за 

подобряване на 

публичните услуги 

Цялата 

територия на 

общината 

850,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
              Община Своге 

Дейност 2.2.2.1. Осигуряване стимули 

за завръщане от чужбина и започване 

на работа 

    250,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Дейност 2.2.2.2. Подкрепа за развитие 

на предприемаческа дейност за 

завръщане на българи в малките 

населени места 

    350,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Дейност 2.2.2.3. Осигуряване на 

трудова мобилност, включително 

транспорт за живеещи в други 

населени места 

    250,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Мярка 2.2.3. Дейности за 

повишаване на икономическата 

активност и заетостта 

Синергичен ефект с 

мерките за развитие 

на икономиката 

Цялата 

територия на 

общината 

1 200,00 

ПРСР 

ИТИ по 

ПРР 
              

Община Своге 

Агенция по 

заетостта 

Дейност 2.2.3.1. Чиракуване и 

стажуване за безработни младежи 
    350,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 2.2.3.2. Обучения за 

придобиване на професионална 

квалификация/преквалификация за 

безработни и неактивни лица 

    250,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Дейност 2.2.3.3. Обучения за 

придобиване на ключови умения и 

компетентности 

    250,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Дейност 2.2.3.4. Осигуряване на 

стимули за работодателите да 

разкриват работни места за младежи и 

безработни 

    350,00 

ПРЧР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Приоритет 3.1. Обновяване на 

техническите инфраструктури и 

ефективно управление на 

природните ресурси 

    71 850,00                   

Мярка 3.1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на транспортна 

инфраструктура и изграждане на 

защитни съоръжения 

Синергичен ефект с 

мерките за развитие 

на икономиката 

Цялата 

територия на 

общината 

26 300,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 
              

Община Своге 

МРРБ 

Дейност 3.1.1.1. Реконструкция и 

рехабилитация и на пътища извън 

населените места и уличната мрежа в 

урбанизираните територии 

    11 500,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 
                

Дейност 3.1.1.2. Укрепването на 

свлачища и възстановяването на 

свлечени откоси 

    14 800,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 3.1.2. Доизграждане, 

реконструкция и рехабилитация на 

ВиК инфраструктура и изграждане 

на инфраструктура за отпадните 

води 

Синергичен ефект с 

Мярка 3.1.1. 

Цялата 

територия на 

общината 

39 500,00 

ПОС 

Централен 

бюджет 
              

„ВиК“ ЕООД – 

София 

Община Своге 

Мярка 3.1.3. Оптимизиране на 

системата за управление на 

отпадъците 

Синергичен ефект с 

Мярка 3.1.2. за 

подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

Цялата 

територия на 

общината 

4 250,00 
ПУДООС 

ПОС               Община Своге 

Дейност 3.1.3.1. Осигуряване на 

инфраструктура за сепариране с цел 

икономически изгоди от суровините и 

въвеждане на система (от техника и 

технология) за обработка и 

оползотворяване на биоразградими 

отпадъци; 

    2 000,00 ПОС                 

Дейност 3.1.3.2.Въвеждане на система 

за контрол на количествата 

генерирани отпадъци 

    50,00 ПОС                 

Дейност 3.1.3.3. Рекултивация на 

общинското депо за битови отпадъци 
    2 200,00 ПУДООС                 

Мярка 3.1.4. Управление на 

горските ресурси 

Синергичен ефект с 

Мярка 3.1.5. 

Цялата 

територия на 

общината 

600,00 

Централен 

бюджет 

ПРСР 
              Община Своге 

Дейност 3.1.4.1. Отгледна сеч за 

подобряване състава на насажденията; 

Санитарни и принудителни сечи; 

Изсичане на храстова растителност 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 3.1.4.2. Залесявания в 

съответствие с характерната 

растителност 

                        

Дейност 3.1.4.3. Изпълнение на 

противопожарни дейности, вкл. 

изграждане на просеки, 

автоматизирани системи за 

наблюдение и др. 

                        

Мярка 3.1.5. Опазване, развитие и 

популяризиране на природното 

богатство 

Синергичен ефект с 

Мярка 3.1.4. 

Приоритетно в 

Зона „Искърско 

дефиле – север“ 

1 200,00 

ПРСР 

ИТИ по 

ПРР 
              Община Своге 

Дейност 3.1.5.1. Изготвяне на планове 

за действие с предмет защитени 

видове, изпълнение на мерки за 

хабитатите 

    750,00                   

Дейност 3.1.5.2. Развитие на обектите 

на природното наследство като 

туристически атракции, вкл. 

екопътеки, монтиране на подходящи 

дървени информационни табели, 

беседки, пейки, кошчета и др. 

    450,00                   

Приоритет 3.2. Благоустрояване и 

обновяване на населените места и 

териториите на културното 

наследство 

    5 470,00                   
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 3.2.1. Опазване, развитие и 

популяризиране на културното 

наследство 

Синергичен ефект с 

мерките, свързани с 

опазването и 

развитието на 

културното 

наследство и 

създаването на 

туризтически 

продукти 

Приоритетно в 

Зона „Искърско 

дефиле – север“ 

и зона „Искрецка 

река“ 

1 850,00 

ПРСР 

ИТИ по 

ПРР 

Общински 

бюджет 

              Община Своге 

Дейност 3.2.1.1. Актуализация на 

списъка с културни ценности 
    250,00 

Общински 

бюджет                 

Дейност 3.2.1.2. Провеждане на 

археологически издирвания и 

разкопки 

    100,00 

Централен 

бюджет 

Общински 

бюджет 

                

Дейност 3.2.1.3. Изготвянето на 

консервационно-реставрационни 

планове и изпълнение на строително-

монтажни работи 

    1 500,00 

ПРСР 

ИТИ по 

ПРР 
                

Мярка 3.2.2. Интегрирани проекти 

за обновяване на публични 

пространства и сгради 

Синергичен ефект с 

мерките, свързани с 

обновяването на 

публична 

инфраструктура в 

населените места и 

изграждането на 

спортни площадки 

Приоритетно в 

зона „Своге“, 

зона „Правешка 

котловина“ и 

зона „Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

1 750,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 

Общински 

бюджет 

              Община Своге 

Дейност 3.2.2.1. Обновяване и 

благоустрояване на публични 

пространства 

    1 250,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 
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Мярка/ 

Дейност/ 

Проектна идея 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран подход 

по отношение на 

мерките/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Финансов 

източник 

Срок за 

изпълнение 

/година/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 3.2.2.2. Обновяването на 

административните сгради  
    500,00 

Общински 

бюджет 

Централен 

бюджет 

                

Мярка 3.2.3. Обновяване на 

жилищния фонд 

Синергичен ефект с 

мерките за 

подобряване на 

жизнената среда в 

зона „Своге“ 

Приоритетно в 

Зона „Своге“ 
1 870,00 

ПВУ 

ПРСР 

Общински 

бюджет 

              

Община Своге 

Сдружения на 

собствениците 

Дейност 3.2.3.1. Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност 
    20,00 

Общински 

бюджет                 

Дейност 3.2.3.2. Строително-монтажни 

работи, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

    1 500,00 ПВУ                 

Дейност 3.2.3.3. Обновяване на 

междублокови пространства 
    350,00 

ПРСР 

Общински 

бюджет 
                

Общо     103 160,00                   
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5.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №1А – ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ПРОЕКТИ 

Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Приоритет 1.1. Увеличаване на 

произведената продукция и добавената 

стойност от трите сектора на 

икономиката 

    6 156,15   

Мярка 1.1.4. Изграждане на обслужваща 

туристическа инфраструктура 
    6 156,15   

Проект 01. Изграждане на хотел с ресторант 

и спортно-рехабилитационен център 
Готов проект 24 6 156,15 

Проектът ще допринесе за развитието 

на туристическия отрасъл и увеличение 

на приходите в сектор „Услуги“ на 

местната икономика 

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа 

до здравеопазване, образование,  култура 

и спорт 

    2 110,02   

Мярка 2.1.2. Обновяване на 

образователната инфраструктура и 

развитие на професионалното 

образование 

    2 110,02   

Проект 02. Промяна предназначението на 

двуетажна масивна сграда в Детска 

градина, село Церово – УПИ V679 „За 

социални дейности“, кв. 7, с. Церово, 

община Своге 

Готов проект 24 750,00 

Проектът ще допринесе за 

доизграждането и обновяването на 

образователната инфраструктура 

Проект 03. „Реконструкция на ДГ 

„Александър Вутимски- гр. Своге“ 
Готов проект 24 600,00 

Проектът ще допринесе за 

обновяването на образователната 

инфраструктура 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Проект 04. Вертикална планировка  на УПИ 

XVI-1174- За училище, кв. 61а, гр. Своге 
Готов проект 18 760,02 

Проектът ще допринесе за 

обновяването на образователната 

инфраструктура 

Приоритет 2.2. Повишаване капацитета 

на социалната инфраструктура и 

развитие на услуги в подкрепа на 

заетостта 

    1 472,00   

Мярка 2.2.1. Разкриване на нови 

социални услуги в общността, вкл. от 

резидентен тип 

    1 472,00   

Проект 05. „Социално включване на лица с 

психични разстройства и с интелектуални 

затруднения в Община Своге“ 

Готов проект 24 660,00 
Проектът ще подобри качеството на 

предоставяните социални услуги 

Проект 06. „Дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания в 

Община Своге“ 

Готов проект 15 812,00 
Проектът ще подобри качеството на 

предоставяните социални услуги 

Приоритет 3.1. Обновяване на 

техническите инфраструктури и 

ефективно управление на природните 

ресурси 

    54 480,89   

Мярка 3.1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на транспортна 

инфраструктура и изграждане на 

защитни съоръжения 

    20 917,62   



172 

 

Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Проект 07. „Реконструкция и 

рехабилитация на четвъртокласната пътна 

мрежа в Община Своге“ – СМР на 

общински път SFO 2603/II-16, Лакатник - 

Своге/ Заселе - Зимевица – Заноге, участък 

1: от км 0+000 до км 3+600, общински път 

SFO 2603/II-16, Лакатник-Своге/Заселе-

Зимевица-Заноге участък 2 от км 7+700 до 

км 8+200, общински път SFO 2607/III-164 

Своге-Бучин проход/ Искрец-Брезе, 

мах.Бахчата, участък от км 0+000 до км 

4+000, общински път SFO 3612/II-

16/с.Tомпсън-с.Цецерел участък от км 

0+000 до км 1+200 

Готов проект 12 5 867,02 

Проектът ще доведе до обновяване на 

общинската пътна мрежа и ще подобри 

свързаността между населните места 

Проект 08. Ремонтно-възстановителни 

работи на общински път от км. 0+000 до км. 

29+700 ( общински път SFO 2604/II-16, 

Своге-София/Батулия-Бакьово-Ябланица от 

км. 0+000 до км. 22+000 и местен общински 

път от км. 22+000 до км.29+700 Ловна хижа 

„Търсава“ 

Готов проект 12 3 000,00 

Проектът ще доведе до обновяване на 

общинската пътна мрежа и ще подобри 

свързаността между населните места 

Проект 09. Реконструкция пешеходен 

въжен мост за Стадиона, гр.  Своге 
Готов проект 18 316,66 

Проектът допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност и пешеходна 

достъпност в град Своге 

Проект 10. Пътен мост, свързващ двата 

бряга на река Искър 
Готов проект 18   

Проектът допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност в общината 

Проект 11. Реконструкция на улична мрежа 

в с. Реброво 
Готов проект 12 200,00 

Проектът допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност в село 

Реброво 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Проект 12. Основен ремонт на ул. Искър с. 

Гара Бов 
Готов проект 12 266,00 

Проектът допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност в село Гара 

Бов 

Проект 13. Основен ремонт на улици кв. 

Прокопаник, с. Томпсън 
Готов проект 12 192,56 

Проектът допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност в село 

Майор Томпсън 

Проект 14. Укрепяване на свлачище SFO 

43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село 
Готов проект 12 192,56 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 

Проект 15. Изграждане на предпазна дига 

по десния бряг на река Искър 
Готов проект 12 1 798,83 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 

Проект 16. Укрепване на свлачища с рег. № 

SFO43.14475-03, N: SFO43.43390-03, N: 

SFO 43.29163-01, N: SFO 43.43390-05, N: 

SFO43.02899-02 на територията на Община 

Своге 

Изготвени 

инвестиционни 

проекти 

24 6 800,00 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 

Проект 17. „Укрепване свлачище на път 

SFO 3611/II-16 Своге – Томпсън/- 

Лесковдол при км. 4+150, в землището на 

село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“ 

Готов проект с 

осигурено 

финансиране 

12 704,00 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 

Проект 18. „Укрепване свлачище на път 

SFO 2604 / II-16 Своге- София/ -Батулия- 

Бакьово-Ябланица при км. 2+950, в 

землището на с. Батулия, с № SFO 

43.02899-02“ 

Готов проект с 

осигурено 

финансиране 

12 453,00 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Проект 19. „Укрепване на свлачищен 

участък с.Желен, местност, Езерище“ с № 

SFO 43.29163-01- участък 3 и участък 4“ 

Готов проект с 

осигурено 

финансиране 

12 1 127,00 

Проектът ще има принос към 

превенцията срещу природните 

рискове и бедствия 

Мярка 3.1.2. Доизграждане, 

реконструкция и рехабилитация на ВиК 

инфраструктура и изграждане на 

инфраструктура за отпадните води 

    31 242,98   

Проект 20. Изграждане на ПСОВ, гр. Своге 

- „Център“, вкл. доизграждане и 

рехабилитация на съществуваща 

водопроводна мрежа в кв. Джиджовица, кв. 

Дренов и централна градска част на Своге 

Готов проект 27 26 146,80 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата; проектът ще подобри 

управлението на водните ресурси 

Проект 21. Изграждане и рехабилитация на 

канализационна и водопроводна мрежа 

гр.Своге ; Централна градска част - първи 

етап    

Готов проект 24 5 000,00 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата; проектът ще подобри 

управлението на водните ресурси 

Проект 22. Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в с. Церово 
Готов проект 24 4 296,18 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата; проектът ще подобри 

управлението на водните ресурси 

Проект 23. Реконструкция и рехабилитация 

на вътрешна водопроводна мрежа с. Искрец 
Готов проект 24 3 292,14 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата; проектът ще подобри 

управлението на водните ресурси 

Проект 24. Реконструкция на водопровод и 

улична мрежа в село Владо Тричков 
Готов проект 24 500,00 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата 

Проект 25. Реконструкция на водопровод и 

улична мрежа в кв. Ромча, с. Владо Тричков 
Готов проект 24 300,00 

Проектът ще подобри качеството на 

доставяната питейна вода и ще доведе 

до намаление на загубите на вода в 

мрежата 

Мярка 3.1.3. Оптимизиране на системата 

за управление на отпадъците 
    2 176,35   

Проект 26. Рекултивация  на депо за 

отпадъци на Община Своге 
Готов проект 24 2 176,35 

Проектът ще завърши прехода към 

устойчиво управление на отпадъците в 

община Своге в съответствие с 

изиксванията на ЕС и ще подобри 

ландшафтните качества на средата 

Проект 27. Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталация 

за предварително третиране на битови 

отпадъци на територията на РСУО 

Костинброд – Компостираща инсталация с 

капацитет 2 109 т. в имоти, намиращи се в 

землището на с. Церово, за община Своге 

(имот № 046014 и № 046015 са в местност 

"Цуцановото -Бабин дол"; имот № 046012 и 

№ 046013 са в местност "Бабин дол" и имот 

№ 046034 - местност "Долни Желен") 

Готов проект 24 2 176,35 

Проектът ще допринесе за по-

ефективно оползотворяване на 

отпадъците в общината 

Мярка 3.1.5. Опазване, развитие и 

популяризиране на природното 

богатство 

    143,94   
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Проект 28. Развитие на екотуризъм и 

изграждане на екопътека Грохотен 
Готов проект 24 143,94 

Проектът ще подобри достъпа до 

природни забележителности и ще 

повиши тяхната туристическа роля 

Приоритет 3.2. Благоустрояване и 

обновяване на населените места и 

териториите на културното наследство 

    1 150,56   

Мярка 3.2.2. Интегрирани проекти за 

обновяване на публични пространства и 

сгради 

    937,58   

Проект 29. Благоустрояване и 

паркоустрояване на парцел XV за 

озеленяване и водни площи, град Своге, 

вкл. обособяване на спортни площадки за 

волейбол и баскетбол; спортна площадка за 

екстремни спортове; площадка за фитнес на 

открито; трибуна, която ще се ползва при 

различни събития, свързани с чествания на 

празници или за кино на открито; две 

детски площадки за възрастови групи до 3 

години и от 3-12 години; велосипедна алея, 

по цялата дължина на парка, почти изцяло 

успоредна на новопроектираната от 

общината речна дига; пикник зона; зона за 

спортен риболов; зона за разходка на 

домашни любимци. 

Готов проект 12 937,58 

Проектът ще подобри 

привлекателността и сигурността в 

публичните пространства 

Мярка 3.2.3. Обновяване на жилищния 

фонд 
    212,97   

Проект 30. Благоустрояване на 

междублоково пространство в кварталите 

между улиците „Цар Симеон“, „Васил 

Готов проект 12 212,97 

Проектът ще подобри 

привлекателността и сигурността в 

публичните пространства 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Левски“, „Соколов Камък“, „Околовръстна“ 

в гр. Своге 

Общо     65 369,62   
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5.4. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Цел/ 

Приоритет 

Общински 

бюджет 
Общ дял 

Централен 

бюджет 
Общ дял Фондове на ЕС Общ дял 

Частни 

инвестиции 
Общ дял Общо 

Цел 1 3 150,00 3,05% 220,00 0,21% 5 230,00 5,07% 3 650,00 3,54% 12 250,00 

Приоритет 

1.1 
3 150,00 3,05% 220,00 0,21% 5 230,00 5,07% 3 650,00 3,54% 12 250,00 

Цел 2 1 010,00 0,98% 3 740,00 3,63% 8 840,00 8,57% 0,00 0,00% 13 590,00 

Приоритет 

2.1 
460,00 0,45% 3740,00 3,63% 4 140,00 4,01% 0,00 0,00% 8 340,00 

Приоритет 

2.2 
550,00 0,53% 0,00 0,00% 4 700,00 4,56% 0,00 0,00% 5 250,00 

Цел 3 1 770,00 1,72% 32 450,00 31,46% 43 100,00 41,78% 0,00 0,00% 77 320,00 

Приоритет 

3.1 
1 000,00 0,97% 31950,00 30,97% 38 900,00 37,71% 0,00 0,00% 71 850,00 

Приоритет 

3.2 
770,00 0,75% 500,00 0,48% 4 200,00 4,07% 0,00 0,00% 5 470,00 

За всички 

проекти 
5 930,00 5,75% 36 410,00 35,29% 57 170,00 55,42% 3 650,00 3,54% 103 160,00 
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5.5. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Общинската програма за развитие на туризма представлява самостоятелен раздел към 

Програмата за реализация в съответствие с чл. 11 от Закона за туризма. Тъй като 

туристическият отрасъл е неделим от приоритетите за развитие на общината, 

специфичните мерки и проекти с туристически характер са представени и като част от 

стратегическата част на ПИРО, както и Приложение №1 и Приложение №1А. В този 

смисъл по-долу представените предложения за развитие на туризма представляват 

извадка и обобщение на предложения от останалите раздели на ПИРО. 

Предвидените предложения за туристическия отрасъл са в пълно съответствие с чл. 11 

от ЗТ, който дефинира основните мерки в подкрепа на отрасъла: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

 Изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове 

и организация на информационното обслужване на туристите; 

 Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 

или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

 Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината; 

 Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 

 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

 Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти. 

Отразени са и основните насоки от Актуализираната национална стратегия за 

устойчиво развитие на туризма до 2030 г. Националната стратегия включва четири 

стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1. Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие 

на устойчив туризъм; 

 Стратегическа цел 2. Развитие на конкурентоспособен туристически сектор; 

 Стратегическа цел 3. Успешно позициониране на България на световния 

туристически пазар; 

 Стратегическа цел 4. Балансирано развитие на туристическите райони. 
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Отделните цели обединяват мерки за изпълнение, част от които са приложими на 

общинско ниво и са насочени към: 

 По Стратегическа цел 1 – развитие на институционален капацитет и кадрова 

осигуреност; опазване на околната среда и природните ресурси; развитие на 

инфраструктурата в туризма и създаване на туристически продукти; 

 По Стратегическа цел 2 – насърчаване на партньорствата в туристическия сектор; 

туристическо представяне и реклама; 

 По Стратегическа цел 3 – развитие на информационни центрове. 

Тези стратегически насоки са заложени в същинските туристически мерки на ПИРО, 

както и от съпътстващите мерки, свързани с обновяване на пътища и благоустрояване 

на публични пространства с принос към развитие на община Своге като по-атрактивна 

туристическа дестинация. 

Мерки за развитие на туризма: 

 Мярка 1.1.4. Изграждане на обслужваща туристическа инфраструктура; 

 Мярка 1.1.5. Маркетинг и реклама на туристическите ресурси и продукти; 

 Мярка 3.1.5. Опазване, развитие и популяризиране на природното богатство; 

 Мярка 3.2.1. Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство. 

Съпътстващи мерки с принос към туризма: 

 Мярка 2.1.3. Обновяване на читалищата и развитие на музейното дело; 

 Мярка 3.1.1. Реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура и 

изграждане на защитни съоръжения; 

 Мярка 3.1.4. Управление на горските ресурси; 

 Мярка 3.2.2. Интегрирани проекти за обновяване на публични пространства и 

сгради; 

Проекти за реализация: 

 Проект 01. Изграждане на хотел с ресторант и спортно-рехабилитационен център; 

 Проект 21. Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен; 

 Проект 22. Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и 

водни площи, град Своге. 

Индивидуалните усилия на община Своге за развитие на туристически продукти 

следва да се комбинират с инициативите на съседни общини, така че да се създават 

регионални туристически продукти с общи туристически маршрути, съвместни 

маркетингови стратегии за продукти и дестинации, вкл. обща реклама, участия на 

национални и международни изложения и др. По този начин местните туристически 

забележителности и ресурси ще станат част от общото туристическо предлагане на 

региона, ще имат по-добра видимост и ще се допълват с дестинации от съседни 
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общини. Характерен пример за община Своге е възможността за споделени маршрути 

за поклоннически туризъм със съседни общини, които представят християнските 

традиции по Искърското дефиле – в община Своге се намират Свогенският, 

Искрецкият и Осеновлагският манастир, а в съседната община Мездра е Черепишкият 

манастир. 

Община Своге има благоприятни предпоставки за междуобщински партньорства в 

две основни направления (които могат да се съчетаят): 

- С общините Ботевград, Годеч, Правец, Етрополе, и други общини, вкл. София, 

които едновременно попадат в границите на Югозападен район, както и в обхвата на 

Туристически район София – един от деветте туристически района в страната, 

замислени като основа за развитие на регионален маркетинг. Общините по 

старопланинската верига могат да очертаят маршрути и продукти, посветени на 

традициите, наследството и природата в западните Предбалкан и Стара планина; 

- С общините София, Мездра, Враца и други общини, обединени от поречието на 

Искърското дефиле, природен парк „Врачански балкан“ и богатството от църкви и 

манастири. В този случай ще трябва да си взаимодействат участници от два района за 

планиране, както и от два туристически района.  

Интегрираните териториални инвестиции ще позволяват цялостни концепции от 

взаимосвързани проекти в подкрепа на регионалния туризъм с обхват от няколко 

общини. Подобна концепция може да бъде с водещ партньор градска община 

бенефициент по Приоритет 2 на програма „Развитие на регионите“ (например 

Ботевград или Враца) и с участващи партньори общини от селските райони. По този 

модел могат да се реализират както инфраструктурни проекти за обновяване и 

строителство на обекти с различно предназначение, така и „меки“ мерки за подготовка 

на кадри, с бенефициенти както общински администрации, така и частния сектор. 

Един примерен пакет от проекти може да включва: 

 Проекти за опазване и развитие на културното наследство; 

 Проекти за опазване и развитие на природни ценности; 

 Проекти за изграждане на дребномащабна обслужваща инфраструктура, вкл. 

посетителски центрове и туристически маршрути; 

 Проекти за обучение и привличане на квалифицирани кадри; 

 Проекти за обновяване на професионални гимназии със специалности в областта на 

туризма, хотелиерството и ресторантьорството; 

 Благоустрояване на публични пространства с туристическо значение и около 

обекти на културното наследство и културната инфраструктура; 

 Подготовка на общи маркетингови стратегии, посетителски пакети и рекламни 

кампании. 

 Изграждане на транспортна свързаност и достъпност до атракциите. 
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6. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

6.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 

Утвърдената дефиниция за климат е многогодишния режим на времето на дадено 

място, предопределено от неговите географски характеристики. Изменението на 

климата представлява установяването на ново равновесно състояние на климата, 

свързано с променени стойности на климатичните параметри. Според повечето теории, 

следствие на т. нар. „парников ефект“ се наблюдава постепенно увеличение на 

средногодишните температури на земята. Основен принос към парниковия ефект имат 

парниковите газове, чиито по-големи концентрации са зависими от човешката дейност. 

С това са свързани организацията на икономиката, начина на използване и обработване 

на земята, както и интензивната урбанизация на земеделски и горски територии. В 

резултат се оформят промени в повърхността на сушата, растителната покривка  и 

състава на атмосферата. 

6.2. НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Неразделна част от стратегическата рамка на регионалното планиране е и 

проблематиката по изменението на климата. Климатичните промени и последиците от 

природни бедствия и обособяването на рискови зони изискват подходящия набор от 

мерки за превенция и адаптация. Този факт се утвърждава и от специално 

разработената Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 

План за действие до 2030 година. Документът идентифицира и описва възможните 

рискове, свързани с изменението на климата и потенциалните негативни въздействия 

върху развитието на икономическите сектори. Дефинирани са цели и приоритети за 

адаптиране към климатичните промени, както и конкретно приложимите мерки и 

действия. Стратегията посочва, че България е разположена в регион с висока 

уязвимост спрямо климатичните промени, най-вече по отношение повишаването на 

температурата и интензивните валежи. В резултат се появяват екстремни засушавания 

и наводнения, които оказват крайно негативно въздействие върху социално-

икономическото развитие. Други проявяващи се проблеми са горските пожари и 

свлачищата. Констатациите на Стратегията са за трайно влошаване на ситуацията по 

отношение на климата, вкл. постепенно увеличение на годишните температури, 

значително намаляване на дъждовете през летния сезон, увеличаване честотата на 

бедствените явления. Всичко това неминуемо ще сложи отпечатък върху природните 

ресурси, селското стопанство и горското стопанство, редом с ключови отрасли на 

българската икономика и изисква предвиждането на мерки за превенция. Дефинирани 

са следните стратегически цели пред България във връзка с климатичните политики: 

1. Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата; 

2. Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението 

на климата; 

3. Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата; 
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4. Изграждане на устойчивост към изменението на климата. 

6.3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Националното законодателство регламентира необходимите действия в тази 

специфична област чрез Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Той 

постановява България да изпълнява задълженията си по отношение на Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), Протокола от 

Киото и Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове. Чл. 2 

от ЗОИК определя неговата основна цел: „...да гарантира  намаляване на емисиите на 

парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на 

климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към 

климатичните промени“. 

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване 

емисиите на парникови газове: 

 повишаване на енергийната ефективност; 

 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, 

както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

 улавяне и оползотворяване на метан; 

 залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; залесяването и 

повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, 

обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните 

методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази 

област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, подписали 

РКОНИК; 

 разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 

възобновяеми източници; 

 разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с 

цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; 

 образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; 

 повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с 

изменението на климата; 

 разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата. 
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6.4. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА 

Представената екологична рамка поставя изискванията за целенасочено и 

последователно планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението 

на климата. Общите хоризонтални мерки са два основни вида: 

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект); 

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 

свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и 

икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на 

възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие 

климатичните изменения). 

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 

довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват нужните 

корективни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. 

Необходимо е да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването 

на функциите, зависими от заменените енергийни източници. 

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките 

за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и 

процеси, застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е 

да се заложат мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и 

предхождат появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и 

като начин за разглеждане на климатичните изменения като възможност. Наложените 

проблеми и ограничения позволяват преразглеждането и преоткриването на по-слабо 

популярните и използвани потенциали, стимулиращи устойчиво развитие. 

Предходните описания и представяне на законодателната рамка, позволяват 

синтезирането на някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят политиките 

и да обосновават инициативите и проектите в областта на климатичните промени на 

община Своге в периода 2021-2027 г.:  

 Въвеждане и поддържане на системи за мониторинг, контрол и оценка на 

качеството на компонентите на околната среда; 

 Повишаване на публичната информираност и осъзнатост относно екологичната 

проблематика, в т. ч. и изменението на климата; 

 Повишаване на административния капацитет на община Своге за изпълнение на 

екологична политика и реализиране на мерки и проекти в сферата. 
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Мерки за ограничаване изменението на климата: 

 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни, административни и 

производствени сгради; 

 Повишаване използването на възобновяеми енергийни източници ; 

 Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и 

организационни подходи;  

 Осигуряване на условия и насърчаване на пешеходното и велосипедното движение; 

 Подобряване на системата за управление на отпадъците; 

 Закриване и рекултивация на съществуващи сметища и терени със замърсявания. 

Ограничаване вредните емисии на метан; 

 Оптимизиране начина на трайно ползване на земните ресурси; 

 Ограничаване употребата на нитрати и пестициди в селското стопанство;  

 Съхраняване на горския фонд и залесяване на незалесени територии. 

Мерки за адаптация към изменението на климата: 

 Ефективно използване на водните ресурси. Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежа; 

 Разработване и прилагане на правила и нормативи за устройство и застрояване, 

съобразени с климатичните промени; 

 Изграждане на съоръжения срещу наводнения. Поддържане и регулярно 

почистване на отводнителни канали и дерета; 

 Изграждане на съоръжения за защита от горски пожари; 

 Опазване на съществуващите и обособяване на нови екологични култури, които 

улесняват миграциите на животинските видове. 

В допълнение, конкретните мерки на ПИРО Своге също имат принос към 

противодействието на изменението на климата и адаптацията към вече настъпилите 

промени. Към тях се присъединяват: 

 Мярка 1.1.1. „Развитие на биоземеделие и преработка на селскостопански 

продукти“; 

 Мярка 1.1.3. „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в МСП от 

преработващата промишленост“; 

 Мярка 3.1.1. „Реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура и 

изграждане на защитни съоръжения“; 

 Мярка 3.1.2. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК 

инфраструктура и изграждане на инфраструктура за отпадните води“; 

 Мярка 3.1.3. „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците“; 
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 Мярка 3.1.4. „Управление на горските ресурси“; 

 Мярка 3.1.5. „Опазване, развитие и популяризиране на природното богатство“; 

 Мярка 3.2.3. „Обновяване на жилищния фонд“. 

7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 

7.1. ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

7.1.1. Доклади и оценки за изпълнението на ПИРО 

Законът за регионалното развитие дефинира като основни дейности по наблюдението и 

оценката на ПИРО своевременното изработване на следните инструменти: 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана – разработването на 

докладът е отговорност на кмета на общината, който го представя пред общинския 

съвет, който от своя страна го одобрява; 

 Междинна оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от междинната оценка; 

 Последваща оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от последващата оценка. 

Съдържание на Годишните доклади съгласно Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие (чл. 72): 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на 

тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 
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е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 

отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана 

за интегрирано развитие на общината. 

Съдържание на Междинната оценка съгласно Закона за регионалното развитие 

(чл. 33): 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;  

2. оценка на степента на постигане на съответните цели;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО. 

Съдържание на Последващата оценка съгласно Закона за регионалното развитие 

(чл. 34): 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие 

За единен стандарт в проследяването на реализацията на ПИРО при равностойно 

отчитане на проекти/приноси от различните сектори/дирекции на общината е 

препоръчително утвърждаването на единни стандарти за отчитане на проекти и 

индикатори от страна на отделните дирекции и отдели на общинска администрация. 

Тези стандарти следва да кореспондират със структурата на Програмата за реализация 

на ПИРО, вкл. нейната съставна финансова таблица. 

7.1.2. Годишно планиране на изпълнението на ПИРО 

В допълнение, за да се постигне още по-ефективен процес на изпълнение, наблюдение 

и оценка на ПИРО е препоръчително изготвянето на годишни планове за изпълнение 

на ПИРО в координация между отделните общински дирекции и отдели. Тези годишни 

планове следва да представляват кратък оперативен документ с дефиниране на 

конкретни проекти за изпълнение на годишна основа, произлизащи от Програмата за 

реализация на ПИРО и в съответствие с нейните мерки. 

Примерното съдържание на годишния план може да бъде следното: 

1. Общи данни за ПИРО Своге и годишния план; 

2. Кратко описание на планираните проекти в рамките на календарната година, вкл. 

текущи проекти от предходната година; 
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3. Организация за изпълнение с разпределение на отговорностите; 

4. График за изпълнение по месеци; 

5. Приложение – извадка от Програмата за реализация на ПИРО. 

7.1.3. Актуализация на ПИРО 

На база констатациите от Годишните доклади и Междинната оценка, при обоснована  

нужда от промяна в стратегическата част на ПИРО или неговите инструменти за 

изпълнение, кметът на общината може да организира актуализацията на ПИРО. 

Актуализираният ПИРО подлежи на обществено обсъждане и одобрение от страна на 

общинския съвет.  

Подобна процедура може да засегне и единствено Програмата за реализация на плана, 

което по същество означава да се добавят нови конкретни проекти с 1. обществена 

значимост или 2. проектна готовност в съответствие с проведени публични 

обсъждания с равностойно представителство на различните заинтересовани страни и 

групи за обсъждане. 

Предпоставки за актуализация на ПИРО съгласно Правилника за прилагане на 

закона за регионалното развитие (чл. 22): 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в 

правото на ЕС; 

3. при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

4. при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

програмата за реализиране на плана. 

7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Индикаторите за наблюдение и оценка са неразделна част от цялостната система за 

проследяване на изпълнението на ПИРО. Чрез тях се отчита степента на постигане на 

целите и темповете в изпълнението на приоритетите, което позволява обективна 

оценка относно ефективността и ефикасността на плана. Индикаторите са подбрани по 

такъв начин, че да съответстват на тематичния обхват на целите и набора от мерки на 

приоритетите. Всеки един индикатор има ясно количествено измерение, привързано 

към достъпен източник на информация с посочена базова и определена целева 

стойност, така че индикаторите да бъдат практически приложим инструмент. Наборът 

от индикатори следва да бъде отчитан на годишна основа като част от изготвянето на 

годишните доклади за ПИРО, както и в Междинната оценка по средата на програмния 

период. 

При определянето на базисните стойности на индикаторите са използвани официалната 

статистика на НСИ, Агенцията по заетостта, както и данните от публични регистри на 

общинско и национално ниво. Подборът и остойностяването на индикаторите са 
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базирани на анализа на ПИРО, като широкият набор от статистически данни е сведен 

до кратък набор от индикатори. Някои от индикаторите са с текущо отчитане на база 

актуалната статистическа информация, докато други се отчитат с натрупване на база 

отчетите за работа на отделните дирекции и отдели.  

Съобразно Методическите указания за разработването и прилагане на ПИРО, 

индикаторите са два вида: 

 Индикатори за продукт – този вид индикатори отразяват приоритетите на ПИРО и 

позволяват да се проследи доколко успешно се изпълняват дефинираните мерки и 

по какъв начин планът допринася за развитието на различните сектори и територии, 

вкл. икономика, обществени услуги, транспорт, техническа инфраструктура, 

жизнена среда и др. Този вид индикатори обобщава изпълнението на конкретни 

проекти и привлечените инвестиции, поради което за повечето от тази група 

базисната стойност е 0, а отчитането им е с натрупване; 

 Индикатори за резултат – тези индикатори отразяват целите на плана и позволяват 

де се определи степента на тяхното изпълнение, както и общото въздействие на 

ПИРО за подобряването на социално-икономическата ситуация. В този случай се 

използват показатели от текущата статистика на НСИ и Агенцията по заетостта, 

базисната им стойност е към последната година с налични данни, а отчитането им 

през годините позволява да се проследи доколко постигнатите резултати се 

доближават или отклоняват от поставените цели. 

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ПИРО, е така наречената SMART. Наименованието й произлиза от първите букви на 

критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – количествено измерими, така че да се позволява сравнение 

между текущите стойности през годините, между базовата и целевата стойност; 

 Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на 

информация; 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите са пряко свързани с целите и 

приоритетите на плана и в същото време са реалистични за постигане като 

стойности; 

 Timely (съобразени с времето) – заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото 

дефиниране.  

Процесът на разработването на системата от индикатори за настоящия ИПГВР 

премина през три етапа: 
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 Преглед на Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и 

за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. съгласно 

Методическите указания за ПИРО и подбор на релевантните за община Своге; 

 Преглед на анализа на ПИРО и селекция на използваните статистически данни, 

които най-добре отразяват стратегическите цели и приоритети. 

Таблица 27. Индикатори за резултат и продукт 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Индикатори за резултат 

Цел 1. „Ефективна икономика с много-отраслова структура и повишена инвестиционна 

активност“ 

Произведена продукция хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

97 922 

/2018/ 

120 000 

/2027/ 

Производителност на един 

зает (съотношение между 

произведената продукция и 

броя на заетите) 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

42,7 

/2018/ 

50 

/2027/ 

Разходи за придобиване на 

ДМА 
хил. лв. НСИ 

Ежегодно, с 

изчисляване 

на средната 

годишна 

стойност 

през 

отчетния 

период 

12 211,4 

/за периода 

2014-2018/ 

15 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Места за настаняване в 

общината 
брой 

Национален 

туристически 

регистър 

Ежегодно 
19 

/2020/ 

25 

/2027/ 

Цел 2. „Подобрено качество на публичните услуги и съхранена роля на надобщински 

обслужващ център“ 

Брой болнични легла в 

МБАЛ на 1 000 души 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

85 

/2019/ 

90 

/2027/ 

Население на един 

практикуващ лекар 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

558 

/2019/ 

450 

/2027/ 

Население на един 

дентален лекар 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

2712 

/2019/ 

1850 

/2027/ 

Брой ученици в 

професионалните гимназии 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

479 

/2019/ 

550 

/2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Брой учители на 1000 деца 

в общообразователните 

училища 

брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

110 

/2019/ 

115 

/2027/ 

Равнище на безработицата % 
Агенция по 

заетостта 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

6,1 

/2018/ 

5 

/2027/ 

Средна годишна работна 

заплата 
лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

10543 

/2018/ 

15000 

/2027/ 

Цел 3: „Съхранени природни ресурси и привлекателни населени места“ 

Загуби на вода във 

водоснабдителната мрежа 
% 

„ВиК“ ЕООД – 

София 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

57,39 

/2019/ 

45 

/2027/ 

Дял на разделно събраните 

отпадъци общо от хартия, 

пластмаса и стъкло 

% 
Общинска 

администрация 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

8 

/2019/ 

20 

/2027/ 

Население на населените 

места, обхванати от пакет 

от проекти за обновяване 

на улична мрежа, 

водоснабдителна мрежа и 

публични пространства/ 

сгради (пакет от три типа 

проекти) 

брой 

НСИ; 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

- 

10000 

/за периода 

2021-2027/ 

Индикатори за продукт 

Приоритет 1.1. „Увеличаване на произведената продукция и добавената стойност от трите 

сектора на икономиката“ 

Приходи от дейността в 

отрасъл „Селско и горско 

стопанство“ 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

1 847 

/2018/ 

2100 

/2027/ 

Инвестиции в подкрепа на 

биоземеделието и 

преработката на продукти, 

привлечени от ЕЗФРСР 

лв. 
ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

800 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Приходи от дейността в 

отрасъл „Преработваща 

промишленост“ 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

52 751 

/2018/ 

62 000 

/2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Инвестиции в подкрепа на 

предприятия от 

преработващата 

промишленост, привлечени 

от ЕФРР 

лв. 
ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

2 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Приходи от дейността в 

отрасъл „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

4 969 

/2018/ 

6 000 

/2027/ 

Проекти за изграждане на 

съпътстваща туристическа 

инфраструктура, вкл. 

посетителски центрове, 

туристически пътеки, 

места за отдих и др. 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

4 

/за периода 

2021-2027/ 

Междуобщински проекти 

за регионални 

туристически продукти с 

участие на община Своге 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование,  култура и спорт“ 

Публични инвестиции в 

здравна инфраструктура 
лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Публични инвестиции в 

образователна 

инфраструктура 

лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 900 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Брой проекти за 

обновяване на читалища 
брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

 

 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Приоритет 2.2. „Повишаване капацитета на социалната инфраструктура и развитие на услуги 

в подкрепа на заетостта“ 

Създадени нови социални 

услуги в общността, вкл. от 

резидентен тип 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

4 

/за периода 

2021-2027/ 

Капацитет на действащите 

социални услуги в 

общността 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

40 

/2020/ 

160 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за за повишаване 

на икономическата 

активност и заетостта, вкл. 

обучения, чиракуване и 

стажуване и др. 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за осигуряване на 

трудова мобилност, 

включително транспорт за 

живеещи в други населени 

места 

брой 
Агенция по 

заетостта 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и ефективно управление на 

природните ресурси“ 

Публични инвестиции за 

подобряване на 

транспортната свързаност 

и достъпност в общината 

лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за укрепване на 

свлачища и изграждане на 

защитни съоръжения 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 

/за периода 

2021-2027/ 

Реконструирана и 

изградена водопроводна и 

канализационна мрежа 

км 
„ВиК“ ЕООД – 

София 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

180 

/за периода 

2021-2027/ 

Изградени нови екопътеки брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

период 

Залесени общински горски 

територии 
ха 

Отчети за 

изпълнение на 

Горскостопанс

ки план 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

15 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 3.2. „Благоустрояване и обновяване на населените места и териториите на 

културното наследство“ 

Проекти за консервация и 

реставрация на 

археологически и 

архитектурни ценности 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

4 

/за периода 

2021-2027/ 

Административни сгради с 

повишена енергийна 

ефективност 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

2 

/за периода 

2021-2027/ 

Многофамилни жилищни 

сгради с повишена 

енергийна ефективност 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Новосъздадени или 

обновени детски площадки 
брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 
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8. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Комуникационната стратегия към ПИРО Своге е разработена на най-ранен етап, така 

че да се гарантира участието на заинтересованите страни по време на разработването 

на плана. В обхвата на комуникационната стратегия попадат няколко основни задачи: 

 Идентифициране и систематизиране на заинтересованите страни; 

 Определяне на приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране 

на ПИРО Своге; 

 Определяне на общите дейности в различните етапи по подготовка, разработване, 

изпълнение и отчитане на ПИРО. 

Комуникационната стратегия следва да подсигури принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност при формирането и прилагането на 

общинската политика за интегрирано устойчиво развитие при изпълнение на ПИРО 

Своге в периода 2021-2027. Подробното представяне на комуникационните канали, 

дейности и заинтересованите страни в община Своге може да бъде намерено в 

Приложение Комуникационна стратегия за подготовка, разработване, изпълнение 

и отчитане на ПИРО Своге 2021-2027 г. 

Неразделна част от изпълнението на комуникационната стратегия е подготовката, 

публикуването и разпространението сред заинтересованите страни на анкетно 

проучване относно проблемите, нуждите, потенциалите и предизвикателствата в 

общинското развитие. Чрез анкетното проучване, организирано успоредно с 

аналитичната работа по ПИРО, успешно са отчетени обществените нагласи и 

очаквания за общинското развитие, като същите са заложени в стратегическите цели, 

приоритети и мерки. Моделът за формулиране на стратегическата част, включващ 

резултатите от анкетното проучване, е демонстриран в предходните раздели. 

Резултатите от анкетното проучване могат да бъдат намерени в Приложение Доклад с 

резултати от проведено анкетно проучване за разработването на ПИРО Своге 

2021-2027 г. 

 

 

 


