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Списък на използваните съкращения 
 
БДДР Басейнова Дирекция Дунавски Район 

БОВ Битови отпадъчни води 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ГС Горско стопанство 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЛС Държавно ловно стопнство 

ЕС Европейски съюз 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗ Защитени зони 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИАОС  Изпълнителна Агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

ЛОС Летливи органични съединения 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

НДЕ Норми за допустими емисии 

НПДОСЗ Национална програма за действие по околна среда и здраве 

НПО Неправителствени организации 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОВМ Орнитологично важни места 

ОМ Отпадъчни масла  

ООп Отпадъци от опаковки 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 

ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда 
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ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОП ТГС Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество 

ОПУДО Общинска програма за управление дейността на отпадъците 

ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ПЗ Природна забележителност 

ПИП Прединвестиционен проект 

ПОВ Производствените отпадъчни води 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУДООС Предприятие за управление на деийностите по опазване на околната среда 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РИОСВ Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите 

РЦУО Регионален Център за Управление на Отпадъците 

СГН Средногодишна норма 

СДН Средноденонощна норма 

СНИ Собствени непрекъснати измервания 

CO Въглероден оксид 
СО Строителни отпадъци 

ФПЧ10 Фини прахови частици под 10 μg 

SO2 Серен диоксид 

NO2 Азотен диоксид 
SWOT Анализ силни слаби страни, възможности и заплахи 
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АНОТАЦИЯ 

В условията на преход към пазарна икономика и постоянен бюджетен дефицит, 
българските общини често са принудени да, вземат решения "в движение", 
импулсивно, без те да осигуряват траен ефект за обществото. Постепенно местната 
власт осъзнава необходимостта от планирани, целенасочени действия за решаване на 
приоритетните проблеми в различните области на обществения живот. 

Оскъдните ресурси и постоянно нарастващите потребности на населението 
изискват балансиран подход за решаване на икономическите, социалните и 
екологичните проблеми. 

За начало в създаването на ОПООС се счита Първата конференция на министрите 
на околната среда в Добрис през 1991 год., на която е взето решение да се създаде 
Обща програма за опазване на околната среда за страните в Европа, която да служи 
като рамка за по-добра координация на усилията за възстановяване и опазване на 
околната среда на национално и международно ниво. 

Концепцията за устойчивото развитие, приета на Конференцията на ООН за 
околна среда и развитие, в Рио де Жанейро през 1992г., формулира новите принципи за 
организиране на дейностите в обществото. Приетият план за действие на ООН "Дневен 
ред 21", отрежда много важна роля на местните власти в процеса на вземане на 
решения за околната среда - те са най-близо до хората, най-близо до проблемите и в 
много случаи най-близо до решенията. За да бъде повишено качеството на тези 
решения и тяхното изпълнение, от особена важност е участието на пряко засегнатите 
групи от населението при взимането на решения в областта на околната среда. 

И двата процеса са насочени към изготвянето на програми по опазване на 
околната среда, като се интегрират икономическите и социалните цели за планиране на 
дейности в областта на околната среда. 

Националните програми по опазване на околната среда, а в последствие и 
Общинските програми по околна среда, в зависимост от Националната екологична 
политика и приоритети в дадена страна поставят цели и задачи за определен период от 
време, които са насочени към мотивация, организиране на конкретни действия, 
определяне източниците на финансиране и др., което води до едно дългосрочно 
планиране. 

В резултат от приетата на общински съвет "Програмата за опазване на околната 
среда", съобразена с Националната програма по опазване на околната среда се създават 
условия за насърчаване на местните власти да разработят в тясно сътрудничество с 
гражданите за своята община. 

Какво всъщност се разбира под понятието "програма". Определенията дадени в 
справочната литература описват програмата, като изложение на основните цели и 
задачи на дадена организация в определена област. В много случаи, понятието 
"програма" се отъждествява с план за работа, план за действие. В този смисъл, 
общинските програми за опазване на околната среда, би могло да се дефинират, като 
целенасочено планиране на дейностите в областта на околната среда за определен 
период от време. Те могат да се считат за един инструмент за постигане на подобрения 
в областта на околната среда. 

Съвременните модели на разработване на програми следват стъпките на 
стратегическото планиране. Най-общо казано, този подход дава отговор на 3 главни 
въпроса: 

 Къде сме сега? /анализ на средата/ 
 Какво искаме да постигнем? /Определяне на цели и приоритети / 
 Как да го направим? /Алтернативи, план за действие, отчетност, контрол/ 
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Програма, разработена по метода на стратегическото планиране, формира 
адекватна екологична политика на дадена община. Тя отчита влиянието на 
икономическите и социалните интереси в обществото и създава условия за устойчиво 
развитие на общността като цяло.  

Такова е и основното предназначение на една общинска програма за опазване на 
околната среда - да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в 
общината или запазване на доброто състояние на околната среда. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

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, основано на следните принципи: 

 устойчиво развитие; 
  предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 
 предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, причинени от него; 
 участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 
 информираност на гражданите за състоянието на околната среда; 
 замърсителят плаща за причинените вреди; 
 съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им 

биологично разнообразие; 
 възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в 

замърсените и увредените райони; 
 предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях; 
 интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените 
отношения;  

 достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за опазване на околната среда на Община Своге ще бъде основният 
документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се 
идентифицират и планират нужните действия с техните времеви срокове и източници 
на финансиране. Основната мисия на тази програма е да спомогне за създаването на 
оптимална екологична обстановка в района на Община Своге, осигурявайки 
интегрирано опазване на околната среда. 

Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда на община 
Своге е да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Общината и 
подобряване на състоянието на околната среда.  

 
Като подцели са изведени: 
 Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, 

населението, НПО и предприятията на територията на Общината в 
опазването на околната среда;  

 Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на 
общинските мерки с националните програми и стратегии;  

 Идентифициране и анализиране проблемите в областта на околната среда, 
установяване на причините; предлагане на решения и действия за тяхното 
преодоляване. 
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 Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси, 
съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси 
към отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване 
на интерес за превантивни мерки; 

 Формулиране основните мерки, чрез които Общината следва да изпълнява 
задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от 
нормативните актове в областта на околната среда;  

 Аргументиране проектите на Общината, предложени за финансиране от 
общински, национални и международни източници на финансиране; 

 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие 
на икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма.  

 
Още много цели могат да бъдат формулирани, основното обаче е, да променим 

начина си на мислене за да променим и начина си на живот. Да търсим партньорство и 
консенсус при вземането на решения. Да обединим усилията си за опазване на 
околната среда сега. Да осъзнаем отговорността си пред бъдещите поколения. И както 
се казва в основния принцип на екологиччното движение: "Да мислим глобално. Да 
действаме локално.". 

 
Програмата за опазване на околната среда на Община Своге е съобразена с 

националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на 
околната среда, отразени в: 

 
 Общински план за развитие на Община Своге (2014 - 2020 г.);  
 Областна стратегия за развитие на Софийска област (2014 - 2020 г.);  
 Национален план за управление на отпадъците (2014 - 2020 г.);  
 Програма за управление на отпадъците на Община Своге (2016 – 2020 г.); 
 Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (2010-2015 г.) 
 Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (2016-2021 г.) 

ПРОЕКТ 
 Програма за развитие на туризма в община Своге (2010 -2015 г.) 

 
 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана 
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 
законодателството и други фактори със стратегическо значение.
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I. АНАЛИЗ НА CPEДАТА 

1. Природогеографски и териториално - административни 
фактори: 

1.1. Географско положение спрямо територията на страната. Съседни 
общини 
Община Своге заема площ от 866 кв.км и е една от най-големите по територия в 

Република България. Намира се на около 40 км северно от столицата София и влиза в 
района на Софийска област. 

Община Своге се състои от един административен център – град Своге и 37 
селища. На юг тя граничи непосредствено със Столична голяма община и общините 
Костинброд, Годеч и Ботевград, а на север с Вършец, Враца и Мездра. По размер на 
територията община Своге е на второ място в Софийска област и заема площ от 866 
кв.км. 
 
Фиг 1 - Карта на България и териториалното разположение и обхват на Община Своге 
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1.2. Релеф 
Релефът на територията на община Своге е предимно планински със средна 

надморска височина 818 м и денивелация от 345 м. На територията на общината 
попадат части от Мала планина, южните склонове на Козница и Голема планина, както 
и Искърският пролом, където е концентрирана по-голямата част от населените места. 
Особеностите на релефа и геологическите структури определят района като 
свлачищен. 
 
Фиг.2 - Релеф 

 

 
 

1.3. Климат 
Климатичните особености на региона се обуславят от морфологичните 

особености на разглеждания район и разнообразен релеф. 
Община Своге попада в зоната на умерeно-континенталната област на България и 

включва три климатични района: 
 климатичен район на хълмистите и нископланински части на Западна 

Средна България; 
 климатичен район на високите полета в Западна Средна България; 
 планински климатичен район - среднопланинската част.  

Климатичните условия в община Своге се определят от сравнително голямата 
надморска височина – средно от 700 до 1000м. Формирането на климата в района е в 
пряка зависимост от морфографските особености като преобладаването на наклонени 
терени с различно изложение и наклон, което формира голямо разнообразие в 
топлинните и валежни условия. 

 

1.3.1. Метеорологични условия 

Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за Община Своге са 
дадени съгласно ―Климатичен справочник на България― по данни на метеорологични 
станции Искрец и Своге. 
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Температура на въздуха 
Зимата в района е студена и относително бедна на валежи, но без много ниските 

минимални температури, които се регистрират в съседните котловинни полета поради 
честите температурни инверсии при антициклонално време. Средната януарска 
температура в района е около –2,0. 

Зимата е сезонът с най-висока атмосферна влажност. Въпреки студената зима при 
нахлуване на по-топли въздушни маси максималните температури могат да достигнат 
до около 10-14. Относителната влажност през зимните месеци се движи в граници 81-
84%. Съобразно с относително по-голямата надморска височина снежната покривка в 
района се задържа относително по-дълго време – общо 60 до 80 дни. 

 
Пролетта в района настъпва относително късно - средната денонощна 

температурата се задържа устойчиво над 5 средно към края на март и ли началото на 
април. Преобладаването на наклонени терени в този район създава по-благоприятни 
условия по отношение на формирането на последните пролетни и първите есенни 
мразове. Пролетните валежи са около 160мм. 

 
Лятото в района е сравнително прохладно със средна температура за централния 

летен месец юли около 19С. Средните максимални температури през лятото са в 
граници 23-26С, като при отделни синоптични обстановки може да надхвърлят 32С. 
 

Таблица № 1.3.1-1 - Средномесечна и средногодишна температура [оС]. 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Т [оС] -1,9 0,2 4,0 9,7 14,2 17,4 19,6 19,3 15,5 10,3 5,6 0,5 9,5 
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Таблица № 1.3.1-2 - Средномесечна и средногодишна максимална температура 
[С]. 
 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Т, [ С] 2,6 5,5 9,6 16,1 20,8 24,3 26,9 27,4 23,7 17,7 10,9 5,0 15,9 

 
 

Таблица № 1.3.1-3 - Средномесечна и средногодишна минимална температура [°С] 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Т, [ С] -6,3 -4,3 -1,3 3,4 7,7 10,6 12,0 11,5 8,3 4,4 1,2 -3,4 3,5 

 

 

Средногодишната температура на въздуха е 9,5С. Средногодишната максимална 
температура на въздуха е 15,9С, а минималната средногодишна температура на 
въздуха измерена за метеорологична станция Искрец е 3,5 С. 

 
Слънчева радиация. Слънчево греене. 
Слънчевата и космическа радиация са един от факторите, оказващи влияние на 

екологичното и санитарно-хигиенното състояние на селищата. Интензивността на 
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сумарната радиация върху хоризонтална площ на България е най-голяма през месец 
юли през първата половина на деня. 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на 
топлинна енергия. Замърсяването на атмосферата се отразява върху загубите от 
биологично активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с 
вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат 
ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под 
действието на същата радиация нараства десетки пъти. Сумарната радиация нараства с 
височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. 
От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на 
атмосферата, която в града понякога значително варира. 

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към 
компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от 
дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и 
закритостта на хоризонта. Годишната продължителност на слънчевото греене е 2204 
часа, което не стимулира вторични химични процеси. Средногодишната 
продължителност на слънчевото греене за района е около 2017 часа. 

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд 
достига максималните си стойности. Познаването на светлинния режим в града е тясно 
свързано с хигиената на труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и 
др. 

 
Таблица № 1.3.1-4 - Продължителност на слънчевото греене (в часове) 

 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Продължителност 
[час] 72 94 131 174 205 236 286 284 226 162 84 63 2017 

 
Таблица № 1.3.1-5 - Брой на дни без слънчево греене 
 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Продължителност 
[дни] 10 7 7 3 2 1 0 0 1 5 8 13 57 

 
Валежи 
Валежите в района се формират от особеностите на атмосферната циркулация, 

надморската височина, формите на релефа и близостта на Предбалкана. 
Годишният ход на валежите, като цяло за района са с подчертано континентален 

характер-максимумът им е през юни, а минимумът - през февруари. Причината за това 
са заобикалящите полетата планини, което от своя страна влияе на режима на 
ветровете. В този район те са слаби и с чести затишия. Есенните валежи са средно 156 
мм, т.е. сравнително малко. Летните валежи са от порядъка на 170 - 194 мм, като 
наблюденията показват, че засушаванията са по-слаби, отколкото в низините. 

Зимата е студена и сравнително бедна на валежи. Количеството на зимните 
валежи е от порядъка на 116 мм. Пролетта настъпва сравнително късно, като 
количеството на валежите е около 170 мм. 
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Таблица № 1.3.1-6 - Средномесечно и годишно количество на валежите [мм] на 
станции Своге и Искрец 

 
Станция Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Своге 
Валежи 

[мм] 

37 34 35 55 80 85 64 45 47 55 54 46 637 

Искрец 39 38 36 52 84 87 66 52 50 47 61 46 658 

 

  
 

Таблица № 1.3.1-7–Сезонно количество на валежите [мм] на станции Своге и 
Искрец 

 
Станции Сезон Зима Пролет Лято Есен 

Своге 
Валежи [мм] 

116 170 194 156 

Искрец 123 172 205 158 

 
 

  
 

Таблица № 1.3.1-8 – Средна десетдневна височина на снежната покривка [см] - 
за гр.Своге 
 

Месеци януари февруари декември 
Височина на снежната 

покривка [см]  4 5 5 4 3 - - 2 2 

 
Таблица № 1.3.1-9 - Среден брой дни със сняг за гр.Своге по месеци 

 
Месеци януари февруари март декември 

Дни [бр.]  4 5 5 4 4 2 2 - - - 3 4 
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Таблица № 1.3.1-10 - Максимална месечна височина на снежната покривка 
 

Месец 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Височина на 
снежната 

покривка [см] 
0 15 21 23 90 51 20 12 0 0 0 0 

 
Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 172 и 

205 мм от общо 658 мм за цялата година. Най-слаби валежи има през зимата като 
снежна покривка. Снежната покривка се задържа под 40 дена за годината. Валежите са 
сравнително равномерно разпределени по месеци. Най-големите валежи са през 
месеците май и юни. 
 

Влажност на въздуха 
Влажността на въздуха зависи от количеството водни пари, които се съдържат 

във въздуха. Тя зависи от количеството, вида и разпределението на валежите по 
сезони, температурата и изпарението от водните площи, земната повърхност и 
растителността. През годината стойностите на влажността на въздуха се променят. Тя 
следва хода на температурата. 

През денонощието абсолютната влажност (количеството водни пари в грамове, 
съдържащо се в 1 м3) на въздуха в България е най-висока около 14 часа, а най-ниските 
стойности се наблюдават малко преди изгрев Слънце. С нарастването на надморската 
височина намалява и абсолютната влажност на въздуха. През годината абсолютната 
влажност на въздуха е най-висока през лятото и най-ниска през зимата, т.е. тя има 
годишен ход. 

 
Относителната влажност на въздуха се определя в проценти, като отношение на 

наличната към максималната влажност на въздуха при определена температура. Тя 
силно зависи от температурата, но за разлика от абсолютната зависимостта е 
обратната, т.е. най-висока е през зимата, а най-ниска през лятото. През зимата средната 
относителна влажност на въздуха е между 70 и 82%. При повишаването на 
температурата тя намалява и обратно. Относителната влажност също се изменя във 
височина, но с по-малки разлики. Най-ниски средни стойности (около 66%) 
относителната влажност има през месец август. Средната относителна влажност на 
въздуха в района се движи от 66% до 82 %. 
 

Таблица № 1.3.1-11 - Средна, месечна и годишна относителна влажност 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Относителна 

влажност 
[%] 

80 78 73 68 71 72 68 66 70 75 80 82 74 

 
Таблица № 1.1.3.1-12 - Месечен и годишен брой на дни с относителна влажност 

под 30% и над 80% 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

ОВ<=30 % 0,1 0,2 2,6 4,6 2,1 0,9 3,6 6,0 4,8 2,7 0,5 0,1 28,2 

ОВ>=80 % 11,0 7,0 5,2 2,5 2,7 2,3 1,2 1,2 3,1 4,9 3,5 4,0 32,8 
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Мъгли
Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната 

видимост е по-малка от 1 km. Мъглите се образуват предимно през студената част на 
годината. Максимумът им е през януари и съвпада с максимума на относителната 
влажност. Броят на дните с мъгла на територията на страната варира от 24 до 143 през 
цялата година. 

За община Своге най-голям е броят на дните с мъгла през студеното полугодие, а 
най-малък през топлото полугодие. При наличие на инверсия в съчетание с мъгли, 
съдържанието на замърсителите в атмосферния въздух е 20 до 30 % по-високо, 
отколкото само при наличие на мъгли. Като се има предвид, че през зимата са 
регистрирани най-голям брой инверсии и дни с мъгли, може да се твърди, че това е 
периода с най-неблагоприятни условия за разсейване. Антициклоналната циркулация, 
която в последните години се проявява все по-често, през студената част на годината 
създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли. 

Продължителността на мъглата е друга основна характеристика. Най-често са 
мъглите с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Наблюдават се и мъгли с 
продължителност няколко денонощия. Те затрудняват транспорта, трудовата дейност в 
много отрасли и водят до повишаване концентрациите на много от замърсителите на 
приземния въздух. В Таблица 1.3.1-13 са представени брой дни с наличие на магли по 
месеци и годишно. 
  

Таблица № 1.1.3.1-13 - Брой на дни с мъгла по месеци и годишно 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4-9 10-3 Год. 

Своге 20 21 22 16 29 21 11 5 10 18 22 20 92 123 215 

Искрец 4 4 3 3 2 3 1 2 3 4 7 6 9 18 26 

 

 
 

Ветрове. Роза на вятъра 
Ветровете в България поради различните въздействия на атмосферната 

циркулация и разнообразието на физикогеографските фактори, особено на влиянието 
на релефа, са твърде разнообразни по посока, скорост и честота на проявление. 

Посоката на ветровете в България е различна. България попада в областта на 
доминиращите ветрове с посока запад-северозапад – изток-югоизток, но на отделни 
места в страната вятър може да духа от всички посоки. В равнинните и хълмистите 
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земи най-често духащите ветрове са от запад-северозапад. През зимата се чувства 
увеличение на честотата на ветровете от североизток. Сравнително редки са ветровете 
със северна и южна посока. Те са преобладаващи предимно по меридионалните долини 
на Струма и Места. 

Скоростта на ветровете се измерва в м/сек или км/час В България ветрове по 
тяхната скорост са много различни. Движението на въздуха се колебае силно и е в 
границите от 0 до 40 м/сек. В равнините и хълмистите места средната скорост на 
ветровете е средно 1-2 м/сек, по-рядко до 4 м/сек. Най-голяма средна скорост имат 
ветровете по билата и върховете на планините - около 10 м/сек. През студеното 
полугодие по билото и северните склонове на Стара планина скоростта на вятъра е 
около 13-14 м/сек. 

Ветровете в България не са постоянни. Те се редуват с по-дълги или по-кратки 
периоди на тихо време. Тихото време е с по-голям относителен дял в котловините. В 
някои от тях дните без вятър са около 75%. 

В страната местните ветрове са доста разпространени. Това са въздушни течения 
с малка хоризонтална дължина.  

Фьоньт е силен топъл поривист вятър, духащ по северните склонове на Витоша, 
Стара планина, Рила, Родопите, Беласица. Основен фактор за неговото появяване 
наличието на висока планинска преграда, разположена в посока запад–изток и силни 
въздушни потоци от юг. След преодоляване на планинската преграда, при спускането 
на въздуха по северния склон скоростта му се увеличава и той се затопля. Скоростта на 
фьона обикновено е от 10 до 30 м/сек. През зимата и пролетта води до силно затопляне 
и бързо разтопяване на снежната покривка. 

Силните бурни ветрове (смерч) са редки за българските условия, но нанасят 
големи щети на селищата, на стопанската дейност и на горите. 

Вятърът е от особено голямо значение за естественото пречистване на въздуха и 
разсейването на локалните приземни концентрации на вредности на по-голяма площ и 
намаляването на техните стойности до допустимите. От основните му характеристики - 
посока и скорост, зависят посоките и разстоянията до които достигат със съответната 
концентрация праховите и газови вредности. От тази гледна точка от съществено 
значение е броят на дните с малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация 
на вредни вещества достига максимални стойности. 

Характерна особеност на Планинския климатичен район са честите и силни 
ветрове със североизточна, източна и западна посока и то особено в по-високите и 
открити места. През лятото и есента тези ветрове са най-силни. През лятото 
съществува въздушно течение по поречието на р. Искър, което е причина да не е 
задушно. 
 

Таблица № 1.3.1-14 - Честота на вятъра по посока и тихо време 
 
Показател N NE E SE S SW W NW Тихо 

Честота[%] 10,6 16,4 23,4 4,2 1,9 7,7 22,6 13,2 33,7 

Честота силен вятър [%] 1,5 15,7 9,7 1,5 8,2 29,9 29,1 4,5  
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Таблица № 1.3.1-15 – Честота на тихо време и брой на дни със силен вятър 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Честота тихо 
време [%] 25,5 25,2 23,9 29,3 34,8 38,6 40,1 44,1 46,0 37,5 30,5 28,3 33,7 

Бр.дни вятър над 
14 [m/s] 0,5 1,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 5,5 

 
Таблица № 1.3.1-16 - Средна скорост на вятъра по посока и месеци 
 

Посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средна 
скорост 

на 
вятъра 

N 2,0 2,1 2,4 2,0 1,8 2,0 1,9 2,1 1,9 1,7 1,9 2,0 1.98 

NE 2,9 2,7 3,7 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,5 2.49 

E 2,6 2,7 3,0 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,4 2,4 2,8 2.43 

SE 2,1 2,2 3,2 2,5 2,1 1,8 1,9 1,8 1,6 2,0 2,2 2,4 2.15 

S 2,7 3,6 3,8 2,8 2,5 2,7 2,3 2,3 2,7 2,2 2,7 3,3 2.80 

SW 3,2 3,5 3,4 3,6 2,9 2,9 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 3,6 3.06 

W 2,9 3,1 3,4 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 2,7 3,0 2.87 

NW 2,4 2,5 2,8 2,6 2,4 2,3 2,5 2,5 2,1 2,4 2,4 2,3 2.43 

 
 
Таблица № 1.3.1-17 - Честота на вятъра по скорост [%] 

 
Скорост 

[m/s] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

0-1 59,0 56,8 50,3 57,3 63,4 65,0 67,6 70,5 70,2 65,5 61,8 59,0 62,3 

2-5 33,1 35,5 40,6 36,5 33,0 32,1 29,6 27,0 27,8 31,2 34,4 34,9 33,0 

6-9 7,0 6,9 7,9 5,4 3,3 2,7 2,7 2,3 1,8 3,0 3,4 5,0 4,2 

10-13 7,0 0,6 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,9 0,2 0,3 0,8 0,4 
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Скорост 
[m/s] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

14-17 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

18-20 0,1           0,2  

>20 0,1             

 
Приземни температурни инверсии 
Близостта на планината, котловинния характер на полето и високата честота на 

случаите на ―тихо― време със скорост на вятъра под 1 m/s, създават условия за 
възникване на чести и продължителни температурни инверсии в района на Община 
Своге (над 260 дни в годината). 

 

1.4. Полезни изкопаеми 
Територията на община Своге е сравнително богата на полезни изкопаеми. Тук са 

разкрити единствените находища на антрацитни въглища в България, които се намират 
в землищата на селата Томпсън, Батулия, Церецел. Поради многобройните нагъвания 
на земните пластове антрацитът е "на жили" или на отделни гнезда, които са 
разположени в повърхността на земната кора и са удобни за експлоатация, но са силно 
натрошени, което значително оскъпява добива. Други находища на полезни изкопаеми 
са медни и оловно-цинкови минни находища, намиращи се в районите на селищата 
Владо Тричков, гара Бов, Лакатник, Осеновлак, Миланово, които не функционират и в 
момента са в процес на приватизация или ликвидация и уранови находища по 
поречието на р. Пробойница и с. Губислав. 

Това наличие на многобройни находища на полезни изкопаеми поставя въпроса и 
за влиянието на количеството генерирани отпадъци върху екологичното състояние в 
района.
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1.5. Населени места, кметства и население на територията на Община 
Своге 
Таблица 1.5.-1 – Населени места и население към 01.02.2015 г. 
 

№ Населено място Население 
към 2015 г. № Населено място Население 

към 2015 г. 
1.  ГР.СВОГЕ 7746 2.  С.ЗИМЕВИЦА 196 
3.  С.БАКЬОВО 18 4.  С.ИСКРЕЦ 1808 
5.  С.БАТУЛИЯ 127 6.  С.ЛАКАТНИК 113 

7.  С.БОВ 93 8.  С.ЛАКАТНИК(ГАРА 
ЛАКАТНИК) 1190 

9.  С.БОВ (ГАРА БОВ) 968 10.  С.ЛЕВИЩЕ 20 
11.  С.БРЕЗЕ 171 12.  С.ЛЕСКОВДОЛ 91 
13.  С.БРЕЗОВДОЛ 18 14.  С.ЛУКОВО 271 
15.  С.БУКОВЕЦ 18 16.  С.МАНАСТИРИЩЕ 4 
17.  С.ВЛАДО ТРИЧКОВ 1398 18.  С.МИЛАНОВО 441 
19.  С.ГАБРОВНИЦА 188 20.  С.ОГОЯ 77 
21.  С.ГУБИСЛАВ 58 22.  С.ОПЛЕТНЯ 70 
23.  С.ДОБРАВИЦА 10 24.  С.ОСЕНОВЛАГ 233 
25.  С.ДОБЪРЧИН 28 26.  С.РЕБРОВО 894 
27.  С.ДРУЖЕВО 187 28.  С.РЕДИНА 75 
29.  С.ЕЛЕНОВ ДОЛ 66 30.  С.СВИДНЯ 985 
31.  С.ЖЕЛЕН 188 32.  С.ТОМПСЪН 845 
33.  С.ЗАВИДОВЦИ 18 34.  С.ЦЕРЕЦЕЛ 24 
35.  С.ЗАНОГЕ 38 36.  С.ЦЕРОВО 1485 
37.  С.ЗАСЕЛЕ 110 38.  С.ЯБЛАНИЦА 111 
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Фиг.3 - Карта на землищата и населените места на територията на общината 
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2. Данни и информация, отнасящи се до околната среда 

2.1. Въздух 
Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено 

въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е 
проблем на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и 
индустриалните райони. 

Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще 
доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът няма да стане  
по-чист единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. Това ще изисква 
задълбочени промени в политиката на ЕС, националните и местните политики като 
разнообразие на мерки, действия и практики в различните области. 

Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: изчерпването на 
озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в 
приземните слоеве, промените в климата. 

Тези проблеми действително са много тревожни, но изглеждат отдалечени от 
ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и гражданите по-важното е 
директната връзка между качеството на въздуха в населените места и човешкото 
здраве. 

В градските територии са концентрирани голяма част от промишлените дейности, 
интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това 
огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху 
всеки от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в намирането на решение. 

Рамковата директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в 
градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха 
като цяло. Това налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида 
и броя на контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за 
подобряване качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга 
страна информирането на обществеността е основно изискване в Директивата. 

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 
разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху 
разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. 

Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от 
различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. 

Във връзка с ограничаване на антропогенното въздействие са издавани различни 
нормативни актове, имащи за цел защитата здравето на човека и на околната среда от 
отрицателни последици. С тези закони и норми се ограничават: 

 емисии – въз основа на видовете източници се определят допустимите 
концентрации вредни вещества в т. н. димни газове, които могат да бъдат 
изпускани в атмосферния въздух - Норми за допустими емисии (НДЕ); 
 имисии – определят се допустимите (граничните) концентрации на вредните 
вещества, чието наличие в атмосферния въздух не е свързано със здравен риск за 
населението - Пределно допустими концентрации (ПДК). Пределно допустима 
концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно вещество, която за 
определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно 
въздействие върху човека. 
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Нормативните документи в българското законодателство, които определят 
нормите за ПДК за отделните замърсители и съответните им допустими отклонения, 
намаляващи линейно до съответната година, са: 

 Наредба № 14/1997 г. - Норми за пределно допустими концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; 

 Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух;  

 Наредба № 11/2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух;  

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 
№1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой; 

 Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух; 

 
Пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух 

са: 
 Максимална еднократна - допустимата краткосрочна концентрация в 

продължение на 30 или 60 минутна експозиция; 
 Средноденонощна - допустимата концентрация в продължение на 24 часова 

експозиция. Получава се като средноаритметична величина от единичните 
измервания в продължение на 24 часа; 

 Средногодишна - допустимата концентрация в продължение на едногодишна 
експозиция. Получава се като средноаритметична стойност от 
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една 
година. 

 Алармен праг е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето 
на населението, включително при кратковременна експозиция и при 
превишаването на което се предприемат съответните мерки за информиране 
и предупреждаване на населението в съответните райони. 
 

На територията на община Своге няма постоянно действащи пунктове за контрол 
на атмосферния въздух. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) емисиите на вредни 
вещества в атмосферния въздух на община Своге за периода 2009 - 2011 г. са 
представени в таблицата. 

 
Таблица 2.1 – 1 Данни за емисиите на вредни вещества във въздуха на община Своге за 
периода 2009-2011г. 
 

ПОКАЗАТЕЛ [тон] ГОДИНА 
2009 2010 2011 

Серни окиси 0.88 0.95 0.65 
Азотни окиси 1.97 2.27 3.96 

Неметанови летливи органични 
съединения 2.41 3.38 2.05 
Метан С 8.03 10.98 
Въглероден окис 0.18 0.05 0.09 
Въглероден двуокис 1704.13 С 3632.98 
Двуазотен оксид 0.08 0.08 0.15 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba%2011_tejki_metali_V_2007.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba%2011_tejki_metali_V_2007.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/N7_OUKAV.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/N7_OUKAV.doc
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ПОКАЗАТЕЛ [тон] ГОДИНА 
2009 2010 2011 

Амонняк 0 0 0 
Летливи органични съединения 0 0 0 
Общо суспендирани частици  0.06 С 0.01 
Прахови частици под 10 μ 0.01 С С 
Прахови частици под 2.5 μ 0 С С 

 

2.1.1. Източници на емисии за гр.Своге. 

 
Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой се извършват в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ДВ бр.45/1996г.), Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух (ДВ бр.45/1999г.), Наредба №12/2010 за норми на серен диоксид, 
азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух и Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (ДВ бр.88/1997г.). 

 
Различават се два основни вида източници на атмосферно замърсяване: 

стационарни и линейни. 
 Стационарни източници - от своя страна са точкови и площни. 

 Точкови са димоходите (комини) на горивни инсталации, 
изпускателните устройства на производствени вентилации и аспирации и др. 
 Площни източници - комините на битовото отопление на населението 
и отоплението в административните сгради на територията. 

 Линейни - 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 фини прахови частици са в 
основата на замърсяването на приземния атмосферен слой в градската част на 
територията. 

 Неорганизирани - това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и 
обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за 
насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали и 
пр. 

 
Основните групи антропогенни дейности, имащи отношение към замърсяване на 

атмосферния въздух са: 
 

- Промишлени дейности; 
- Автомобилен трафик; 
- Комунално-битов сектор – използване на твърди и течни горива за отопление 

през зимния сезон.; 
- Строителни и ремонтни дейности – в различни райони (изразено в градовете 

основно) от този вид дейности допълнително се повишават нивата на суспендиран прах 
и вредни газове от изгярене на горивата. 

- Други - селско стопанство, съоръжения за съхраняване на отпадъци (депа, 
хвостохранилища). 
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В съответствие с доклада на РИОСВ - София за 2015г. Инспекцията регулярно 
следи операторите, експлоатиращи източници на емисии, посредством представени 
доклади за проведени СНИ (собствени непрекъснати измервания). За общината Своге 
няма данни за такива оператори. 

 

2.1.2. Анализ по показатели. 

 
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой са нивата на: 
 
2.1.2.1. Фини прахови частици /ФПЧ10/. 

 
Източници 
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект 

зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от 
адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, 
ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се 
отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и 
битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на 
замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина 
за това специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се 
намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови 
частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от 
емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични 
емисии). 

 
Влияние върху човешкото здраве 
Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-

едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 
μg – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до 
увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни 
заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.  

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно 
присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично 
действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с 
дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната 
експозиция на 500 μg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при 
населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на 
заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. 

Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване 
на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на 
горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30 
- 150 μg/m3), което е особено силно проявено при деца. Най- уязвими на 
комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от 
бронхиална астма и от сърдечно - съдови заболявания. 

Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), съгласно действащата 
нормативна уредба по показатели ФПЧ10 са представени в таблицата. 
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Таблица № 2.1.2.1-1 - Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) 

 
Изводи 
В община Своге не са извършвани измервания на стойностите на ФПЧ10, но могат 

да се направят следните изводи от информацията представена в доклада за състоянието 
на околната среда за 2015 г. на РИОСВ – София, за направени измервания в различни 
общини на София област: 

 Разликите в стойносттите на ФПЧ10 се вижда през зимните месеци, а именно 
през отоплителният сезон. Имайки предвид метеорологичните условия в община 
Своге, през зимния сезон са неподходящи за разсейване на емисиите - мъгли, 
безветрие, температурни инверсии. 
 Основен източник на прах са битовият сектор, основните пътни артерии и 
строителство. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва 
значително влияние върху количеството регистриран прах. 
 Наблюдава се сезонност на концентрации на ФПЧ10, като това вероятно се 
дължи на битовото горене. По-високите концентрации на ФПЧ10 измерени през 
зимните месеци се обуславят и от климатичните условия (по-висок процент дни 
със скорост на вятъра под 1,5 m/s, ниски температури, дни с мъгли и 
температурни инверсии). 

 
2.1.2.2. Серен диоксид /SO2/. 

 
Източници 
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОх), които се формират 

при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на 
серен диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници), а също така 
металургията и химическата промишленост. Серният диоксид и NОх са основни 
компоненти на "киселинните дъждове". 

 
Влияние върху човешкото здраве 
Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При високи 

концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни пътища и по-малко 
в по-ниските отдели на дихателната система. При кратковременна експозиция на серен 
диоксид се засяга преди всичко дихателната система. Отбелязва се голямо разнообразие 
на индивидуална чувствителност на населението към серен диоксид, но особено 
чувствителни са лица болни от бронхиална астма. 

Действието на серния диоксид върху дихателната система като правило се 
съчетава с влиянието на праха. Чувствителни групи от населението към експозиция на 
серен диоксид са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания 
или хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се 
проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната 
защита на белия дроб, агравация на съществуващи белодробни и сърдечносъдови 
заболявания. Трудно е да се отдели действието на серния диоксид от това на праха, с 

Норма Показател Прагова 
стойност  Дименсия Период на 

осредняване 
Средноденонощна 
норма (СДН) ФПЧ10 50 µg/m³ 24 часа 

Средногодишна 
норма (СГН) ФПЧ10 40 µg/m³ 1 година 
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което се свързва също повишената честота на хоспитализации и смърт. Хора с астма са 
10 пъти по-чувствителни към серния диоксид, отколкото здравите. Децата с астма са 
особено чувствителни, а експозицията на серен диоксид може да доведе до 
възпалителни белодробни заболявания. 

 
В Наредба № 12 са определени средноденонощната норма за SO2 e 125 µg/m3, 

която не трябва да бъде превишавана повече от 3 пъти в една календарна година и 
средночасова норма 350 µg/m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 24 пъти 
в рамките на една календарна година. 

 
Изводи 
В община Своге не са извършвани измервания на стойностите на SO2, но могат да 

се направят следните изводи от информацията представена в доклада за състоянието на 
околната среда за 2015 г. на РИОСВ – София, за направени измервания в различни 
общини на София област 

 
От представената информация в доклада за състоянието на околната среда за 2015 

г. на РИОСВ – София е видно, че няма данни за превишения на средночасовите и 
средноденонощните норми по показател серен диоксид в общината. 

 
2.1.2.3. Азотен диоксид /NO2/. 

 
Източници 
Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са 

моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои 
промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на интензивна 
слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения в атмосферния 
въздух, азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат, на което се образува 
вторичният замърсител – озон. 

 
Влияние върху човешкото здраве 
Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част 

от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се 
задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над 
ПДК може да причини структурни промени в белия дроб. Вредното въздействие на 
този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се 
повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към 
повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма. Установено е, 
че при кратковременна експозиция, най-ниската концентрация, при която се наблюдава 
ефект върху астматици (в течение на 1 час) е 560 μg/m3, която служи като основа за 
определяне на допустимите граници за замърсяване на въздуха.  

 
В Наредба № 12 определената средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве – 200 мкг/куб.м и да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една 
календарна година и средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 40 
мкг/куб.м; - алармен праг – 400 мкг/куб.м. 
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2.1.2.4. Въглероден оксид /CO/ 
 

Източници 
Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ. 

Представлява един от най - широко разпространените атмосферни замърсители, който 
се образува при непълното горене на въглерод съдържащи материали. Най-голям 
източник на СО е автомобилният транспорт - над 65 % от общото емитирано 
количество за страната. 

 
Влияние върху човешкото здраве 
Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с 

хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, чиято връзка е 250 пъти по-стабилна 
отколкото на оксихемоглобина. Вредното му въздействие произтича от нарушаване 
преноса на кислород до тъканите. Образуването на карбоксихемоглобин определя 
здравните ефекти на въглеродния оксид. Образуваният карбоксихемоглобин води до 
хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните на кислородния дефицит органи: 
сърце, мозък, кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за здравето се оценява на 
базата на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от 
концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. При ниски 
концентрации на карбоксихемоглобин (под 10 %) се засилват симптомите при болни от 
стенокардия или се изявяват невроповеденчески ефекти. Като безопасно ниво се 
определя 2,5 - 3,0 % карбоксихемоглобин, което е еквивалентно на 30-минутна 
експозиция на 60 mg/m3 или при 8-часова експозиция на 10 µg/m3. Това ниво се 
препоръчва за опазване здравето на населението. Болни от сърдечно-съдови 
заболявания са чувствителни към високи концентрации. 

 
В Наредба № 12 максималната осемчасова средна стойност в рамките на 

денонощието - 10 мг/куб.м; - допустимо отклонение – 60 % от нормата. 
 

2.1.2.5. Озон 
 

Източници 
Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата - 30-50 км. над 

земната повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой 
има защитни функции, изразяващи се в защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в 
приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен 
оксидант. Той не се емитира директно в атмосферата. Формира се от взаимодействието 
на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние на високи 
температури и слънчева светлина. Липсват антропогенни емисии във въздуха. 
Естествените фонови стойности на озона във въздуха са около 30 μg/m3, но могат да 
стигнат много по-високи стойности (напр. 120 μg/m3). 

 
Влияние върху човешкото здраве 
Озонът прониква и оказва токсичното си въздействие чрез дихателната система. 

Здравните ефекти се състоят във възпаление на респираторните органи, намаление на 
функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане, засяга имунната 
система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания. Най-често на 
рисковото влияние на озона са изложени тези, които работят на открито и имат 
астматични заболявания. Препоръчва се при съдържание на озон над ПДК хората с 
повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито. 
Токсичното въздействие на озона се изразява в окисление на сулфидрилните и амино 
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групите на ензимите, ко-ензимите, белтъците и пептидите. Окислява също 
ненаситените мастни киселини до мастни прекиси. Токсичността на озона е зависима 
от нивото на експозицията. Краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите 
при около 200 μg/m3 озон, а при по-високи концентрации засягат белия дроб. 
Епидемиологични проучвания установяват белодробни увреждания при експозиция на 
деца при концентрация 220 μg/m3. Промени в белодробната функция се наблюдават 
също и при астматици при експозиция на 160 - 340 μg/m3. Въз основа на наблюденията 
за здравните ефекти на озона, СЗО препоръчва допустима едночасова концентрация 
150 - 200 μg/m3, а за осемчасова експозиция - 100 - 120 μg/m3.  

Прага за информиране на населението (средночасова норма) за озон е 180 µg/m3, 
прага за предупреждение на населението (средночасова стойност) – 240 µg/m3. 
 

2.1.3. Анализ на климатичните и метеорологични фактори на околната среда 

и влиянието върху КАВ на община Своге.  

Географското разположение на общината и климатичната характеристика не 
определят съществуващи особено неблагоприятни метеорологични условия по 
отношение възможности за дифузия и/или друго развитие на самопречистващи процеси 
в атмосферния въздух. 

Създават се благоприятни условия за проветряване на територията на общината и 
лесна дисперсия на замърсяването на въздуха.  

Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за 
концентриране на атмосферните примеси (честотата на случаите "тихо време), по-
ниското количество на слънчева радиация, високата относителна влажност и честотата 
на случаите с мъгли) определят най-неблагоприятни климатични условия за 
замърсяване на атмосферния въздух в региона през есента и зимните месеци.  

Въздушният басейн над Община Своге е част от фунията за проветряване на 
въздуха над Софийското поле чрез Искърското дефиле.  

Поради характера на розата на ветровете се наблюдават понякога преноси на 
замърсявания обратно на традиционното въздушно течение по река Искър.  

След закриване на МДК „Елисейна‖ се наблюдава положителна тенденция към 
намаляване на концентрацията на оловни аерозоли от металургичната промишленост. 

Процесите на самопречистване на атмосферата за региона на общината до 
известна степен се затрудняват и от съществуващите минимуми на валежите и на 
мъглите през зимата. 

По отношение на другия основен климатичен фактор - наличието на вятър над 2 
m/s, който спомага процесите за разсейване на замърсителите или самопречистване на 
атмосферния въздух - ветрове с висока средна скорост следва да се отбележи, че 
ветровете в региона с висока средна скорост влияят благоприятно за хоризонталното 
разсейване на атмосферните примеси. Замърсяването в района на Община Своге се 
оформя от промишлените предприятия, транспорта, битовото и административно 
отопление. 

Регионът на Община Своге не е включен в Националната система за екологичен 
мониторинг. За общината замърсяването на въздуха е основно с прах от органичен и 
неорганичен произход и вредни вещества, отделяни от автомобилните газове. 
Праховото замърсяване е в зависимост от ветровото натоварване на района, валежите и 
температурата на въздуха, т.е. емитирането на прах се осъществява на практика при 
наличие на вятър и сухо време. 

Замърсяването с емисии от линейни източници общо взето е сезонно и по-
съществено през топлия период поради по-големия брой движещи се автомобили, по-
малки скорости на вятъра и по-висок процент тихо време. Трябва да се има предвид и 
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замърсяването, което е резултат от отоплението на жилищата с твърдо гориво. Тези 
замърсявания влизат в остро противоречие с екологичните изисквания, тъй като 
понижават съдържанието на кислорода във въздуха. 

За снижаване замърсяването на атмосферния въздух от азотни оксиди, прах и 
ЛОС е необходимо да се оптимизира транспортната схема на града, както и да се 
поднови автопарка. Промените в промишлеността, замяна на използваните горива с 
екологично по-чисти, въвеждане в експлоатация на екологично чисти производства 
там, където е необходимо, както и газифициране на битовия сектор ще доведе до 
намаляване на концентрациите в атмосферния въздух на серни оксиди. 

 
Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните 
Изводи: 
Сравнително ниските температури през топлата част от годината, съчетани с 

относително по-големите валежи по време на вегетационния период определят едни 
благоприятни условия за развитие на растителността. 

Необходимо е за в бъдеще в долните части от територията на общината на 
припечните и бедни месторастения да се дава предимство на черния, а в по-високите 
части - на белия бор. 

Сравнително добри са климатичните условия в района на общината за развитието 
на естествено растящите - бук, габър, зимен дъб, благун, цер, липа, явор и др.  

Необходимо е да се оптимизира транспортната схема на град Своге. 
Необходимо е Община Своге да започне саниране на домакинствата, 

обществените и административните сгради. 
 

Като приоритети в работата по поддържане КАВ могат да се 
отбележат: газифициране на града; увеличаване използването на 
дървесина за сметка на брикети и въглища в битовия сектор. 
 

2.2.Води 

Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите, 
като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и 
функционирането на водните екосистеми. 
 

Основните принципи при опазване на водите са: 
 

1. Недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – 
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез: 

 интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на 
околната среда; 
 осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и 
прекратяване на замърсяванията; 
 недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в 
експлоатация и заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени; 
 провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни 
пречиствателни съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с 
качества над определените норми; 
 спазване условията в разрешителните; 
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2. Усъвършенстване и спазване институционалната система за мониторинг и 
контрол, гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни 
обекти, което се постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с 
отпадъчни води и повишен капацитет на екологичния статус; 

 
3. Реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – 

ПУРБ, като основен планов документ за интегрирано управление на водите, което се 
постига чрез:  

 Участие на РИОСВ - София, при разработване, съгласуване и утвърждаване 
на Плановете за управление риска от наводнение – намаляване щетите от 
замърсяване с отпадъчни води при наводнения и високи води; 
 Изпълнение на мерките с отговорност на РИОСВ - София; 
 Подпомагане и съдействие на дейностите и процедурите по планиране, 
финансиране и изграждане, чрез съгласуване и съдействие реализацията на нови и 
реконструкция на ГПСОВ и канализационни мрежи на населените места; 

 
В национален план Закона за водите (ЗВ) определя условията за опазването и 

използването на водите и водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и 
балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на 
населението и устойчивото развитие на страната. Във връзка с това в ЗВ са разгледани 
по-широко въпросите на собствеността върху водите, водните обекти и 
водостопанските системи и съоръжения; режимите на ползване на водите и водните 
обекти; опазването на водите и водните обекти; структурата и органите за управление 
на водите; формите за участие на частния сектор във водостопанската дейност; 
финансовата организация и икономическото регулиране и т.н. ЗВ изигра съществена 
роля за регулиране на обществените отношения в областта на водния сектор по един 
съвременен начин, адекватен на настъпилите през последното десетилетие промени в 
общественото устройство. 

Водните ресурси на общината, макар и да са представени от множество реки, 
подпочвени води и езера, не са големи. Върху тяхното количество и качество влияят и 
непостоянният режим, ограничените валежи през летните месеци, понякога и 
замърсеността на речните и езерните води.  

Състоянието на повърхностните и подземни води в Община Своге е в зависимост 
от състоянието на развитите отрасли на промишлеността, селското стопанство, нивото 
на развитие на инфраструктурата и технологиите на пречистване. 

 

2.2.1. Повърхностни води  

Категориите повърхностни води са определени съгласно Приложение ІІ т.1.1 на 
РДВ2000/60/ЕС. Категориите водни тела (ВТ) съгласно РДВ са: реки, езера, преходни 
води, крайбрежни води, силномодифицирани и изкуствени водни тела. 

 
Силномодифицираните водни (СМВ) тела са водни тела, подложени на 

значително изменение на физическите характеристики, вследствие на човешката 
дейност. В зависимост от вида на водните обекти, от които са формирани те се 
подразделят на „силномодифицирани реки‖ (преди модифицирането водния обект е бил 
река) и „силномодифицирани езера‖ (преди модифицирането водния обект е бил езеро). 

Изкуствените водни тела (ИВТ) са създадени в резултат на човешката дейност, 
тоест преди това те не са били водни обекти. По своите физически характеристики те 
могат да бъдат в категориите: повърхностни води ―реки‖ или ―езера‖. Язовирните 
водни тела са създадени в резултат на човешката дейност и са само силно 
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модифицирани или изкуствени, което зависи от степента и характера на модификация. 
Същите биват:  

- Силно модифицирани ВТ (СМВТ) - когато са модифицирани реки или 
модифицирани естествени езера; 
- Изкуствени ВТ (ИВТ) - когато са изградени на места, където не е имало 
повърхностно ВТ или ВТ е било незначително.  

 
Силно модифицираните язовирни ВТ се категоризират в две категории 

повърхностни води:  
 
Категория „река”:  
- Когато язовирът е построен на река (т.е. има друго водно тяло – „река‖ преди и 

след язовира) и се захранва от нея. - Когато над язовира има само малък 
участък река (част от речен сегмент, който не е определен като отделно водно 
тяло) и няма други източници на захранване с води. 

 
Категория „езеро”:  
- Когато язовирът е построен чрез модифициране (надграждане) на естествено 

езеро. 
 
Изкуствените язовирни ВТ се отнасят само в категория повърхностни води 

„езеро‖. Когато един язовир е изграден на място с подходяща конфигурация, но почти 
липсва собствен водосбор и подхранване и неговото завиряване се извършва чрез 
прехвърляне на води от други водни обекти, той също се определя като ИВТ. Понякога 
границата между силно модифицирани и изкуствени ВТ е недостатъчно ясна. 

 
Водните тела от категориите реки, езера, преходни води и крайбрежни води се 

типологизират като се използва набор от задължителни и нездължителни 
(допълнителни) критерии (фактори). Силномодифицираните и изкуствените водни тела 
се типологизират като се уподобяват на най-близките по характер и особености на 
екосистемата естествени водни обекти. 

 
Водните тела категория „силномодифицирани реки‖ биват 2 вида: 
- Силномодифицирани речни участъци, при които след човешката намеса се 

запазва характерът на течение: естествени течащи води са превърнати в 
силномодифицирани течащи води (запазва се характерът на течение и 
основните особености на екосистемата). Те се типологизират като „реки”. 

- Силномодифицирани речни участъци, при които след човешката намеса се 
променя характерът на течение: естествени течащи води са превърнати в 
силномодифицирани стоящи води (променят се характерът на течение и 
основните особености на екосистемата) - това са язовирите. Язовирите, поради 
това, че хидроморфологичните харатеристики и особеностите на екосистемата 
наподобяват тези на езера (и са несъпоставими с тези на реки), са 
типологизирани като „езера”. 
 

Водните тела категория „силномодифицираните езера‖ са естествени езера, при 
които след човешка намеса има значителни промени във физическите характеристики, 
но се запазват основните особености на екосистемата (естествени стоящи води са 
превърнати в силномодифицирани стоящи води). 

- Езерни водни тела, които след модифицирането си остават езера; 
- Езерно водно тяло, което след модифицирането е превърнато в язовир.
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2.2.1.1. Описание на повърхностните води на територията на община 
Своге 
Водните ресурси в общината се формират от р.Искър и нейните притоци - реките 

Искрецка, Батулийска, Тодорица, Скакля, Пробойница и Лесковска. 
Водните течения и водните площи на територията на Община Своге заемат 3630 

дка, което е 0.42% от общата и територия. 
На територията на общината има два големи карстови извора - над село Искрец и 

при Лакатнишки скали.  
Най-голямата река, която преминава през територията на общината е р. Искър 

която е най-старата река на Балканския полуостров. Тя събира водите си от Рила 
планина, Самоковското и Софийското полета, Витоша, Стара планина, Предбалкана и 
част от Дунавската равнина. Тя е най-дългата вътрешна река, която извира от Южна 
България, пресича напречно от юг на север Старопланинската верига (Искърския 
пролом) и се влива в р.Дунав, северно от с.Гиген. Дължината й е 350,705 км, а общата 
водосборна площ на реката и притоците й е 8634 км2. По-големите й десни притоци са 
реките Лесновска, Малък Искър и Златна Панега, а по-големите леви притоци са реките 
Палакария, Блато и Сливнишка, Какач, Ръчене, Габерска.  

Басейнът на искърските притоци в старопланинския пролом между Курило и 
Люти брод е добре залесен с букови и дъбови гори. Старопланинската част на долината 
на р.Искър представлява един дълбок и красив пролом. Неговите склонове надминават 
200-300м височина. След Лъкатник до Лютиброд Искър тече през мезозойски кредни 
варовици, поради което проломът е тесен на места дори каньонообразен. В началото на 
пролома до Реброво наклонът на Искър е 0,75% и реката тече спокойно и прави 
меандри, дори някъде и острови. От Реброво до Люти брод наклонът се увеличава на 
средно 4,1%. 

В хидроложко отношение Община Своге се отнася към Дунавската водосборна 
област, поречие Искър. (Фиг. 4) 
Фиг.4. Поречия в Дунавски район за басейново управление 
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Съгласно изготвената риск оценка на повърхностните водни тела има десет тела в 
лошо екологично състояние, разположени в средното и долно течение на р.Искър от 
гр.София до вливането й в р. Дунав. 

Проблемите водещи до недоброто им състояние са от органични вещества и 
опасни вещества. Основни източници на замърсявания са пречиствателни станции за 
отпадъчни води, отпадъчни води от селищни канализации без пречистване, 
индустриални предприятия, селскостопански дейности. 

Участъка на Искър след София е един от най-силно замърсените речни участъци в 
България от смесени индустриални и битови води. Реката е екологично поразена до 
след гр.Своге. Това е гореща точка от национално значение. В най-голяма степен 
замърсяване на повърхностните води на територията на общината е от селищната 
канализация на град Своге и с. Искрец. 

Други сравнително по-големи реки на територията на Община Своге, които са и 
със сравнително постоянен дебит и се вливат в река Искър са: Искрецка, Скакля, 
Пробойница, Лесковска, Градешница, Батулийска, Габровница и др. Всички реки в 
района текат в дълбоки речни легла, изпълнени с наноси, които оформят на места и 
ниски речни тераси. 

В Таблици № 2.2.1.1.-.1 и № 2.2.1.1.-.2 са показани повърхностните водни тела 
попадащи в границите на община Своге. 
 

Таблица № 2.2.1.1. - 1 Списък на повърхностните водни тела на територията на 
Община Своге по ПУРБ 2010-2015 

 
№ Код на водното 

тяло 
Име на 

водното тяло 
Име на 
реката 

Описание Дължин
а [km] 

1.  BG1IS135R026 Искър RWB26 Искър р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

2.  BG1IS300R017 Батулийска 
ISRWB17 

Батулийска р.Елешница и р.Огойска 67,811 

3.  BG1IS300R018 Искрецка 
ISRWB18 

Искрецка р.Искрецка до вливане в 
р.Искър 

20,188 

4.  BG1IS300R019 Габровница 
ISRWB19 

Габровница р.Габровница до вливане 
в р.Искър 

19,646 

5.  BG1IS400R012 Блато ISRWB12 Блато р.Блато до вливане в 
р.Искър, 
р.Костинбродска и 
р.Сливнишка 

95,415 

6.  BG1NV200R001 Нишава RWB01 Нишава р.Нишава 51,951 
7.  BG1OG600R006 Ботуня 

OGRWB06 
Ботуня р.Ботуня от извор до 

с..Краводер 
61,160 

8.  BG1OG600R007 Въртешница 
OGRWB07 

Въртешница р.Въртешница от извора 
до гр.Криводол 

39,147 

 
Таблица № 2.2.1.1.-2 Списък на повърхностните водни тела на територията на 

Община Своге по проект на ПУРБ 2016-2021  
 

№ Код на водното 
тяло 

Име на 
водното тяло 

Име на 
реката 

Описание Дължина, 
km 

1.  BG1IS135R1526 Без име 
ISRWB1526 

Без име РВ Корито 1,2,3; Владо Тричков 2,159 

2.  BG1IS135R1426 Искър 
ISRWB1426 

Искър р. Искър от вливане на  
р. Владайска до вливане на  
р. Ботулийска при Реброво 

24,519 

3.  BG1IS135R1326 Искър 
ISRWB1326 

Искър р. Искър от вливане на р. 
Габровница при Елисейна, до 

40,767 
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№ Код на водното 
тяло 

Име на 
водното тяло 

Име на 
реката 

Описание Дължина, 
km 

вливане на р. Малък Искър при 
Роман 

4.  BG1IS135R1226 Искър 
ISRWB1226 

Искър р. Искър от вливане на р. 
Владайска до вливане на р. 
Ботулийска при Реброво 

58,647 

5.  BG1IS300R1117 Батулийска 
ISRWB1117 

Батулийска РВ „Кръстешка река‖, Ботулия 9,99 

6.  BG1IS300R1017 Батулийска 
ISRWB1017 

Батулийска р. Батулийска от извора до 
вливане в р. Искър при Реброво, 
вкл. притоците Огойска и 
Елешница 

9,99 

7.  BG1IS300R1018 Искрецка 
ISRWB1018 

Искрецка р.Искрецка от извора до 
вливане в р.Искър при Своге 

20,245 

8.  BG1IS300R019 Габровница 
ISRWB019 

Габровница р.Габровница от извора до 
вливане в р.Искър при 
Габровница 

19,68 

 
Таблица № 2.2.1.1.–3 - Преглед на ползването на земите от площта на водното 

тяло ПУРБ 2010-2015 
 

Код на 
водното тяло 

и име на 
реката 

Преглед на ползването на земите за, в % от площта на водното тяло 
антропогенни обекти земеделски земи гори друг

и населе
ни 

места 

транспорт и 
инфраструкту

ра 

кариери, 
сметища и 
строителн
и обекти 

обработваем
а земя 

трайни 
насажден

ия 

BG1IS135R026 
р.Искър 

4,17 1,22 0,40 36,99 1,53 38,46 17,24 

BG1IS300R017 
р.Батулийска 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 90,31 9,53 

BG1IS300R018 
р.Искрецка 

2,44 0,33 0,08 1,36 0,00 78,46 17,33 

BG1IS300R019 
р.Габровница 

0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 91,80 7,74 

 
Таблица № 2.2.1.1.-4 Преглед на ползването на земите от площта на водното тяло по 

проект на ПУРБ 2016-2021  
 

Код на водното 
тяло 

Водосборна 
площ 

Урбанизирана 
територия във 
водосборната 

площ на 
водното тяло 

Промишлена 
територия 

във 
водосборната 

площ на 
водното тяло 

Земеделска 
територия 

във 
водосборната 

площ на 
водното тяло 

Горска 
територия 

във 
водосборнат

а площ на 
водното тяло 

Други бидове 
земеползване 

във 
водосборната 

площ на 
водното тяло 

[км2] [км2] [км2] [км2] [км2] [км2] 
BG1IS135R1526 2.429 0.000 0.000 0.226 2.203 0.000 
BG1IS135R1426 106.550 9.442 3.307 39.845 52.486 1.469 
BG1IS135R1326 326.355 9.616 0.252 76.325 232.421 7.741 
BG1IS135R1226 644.657 21.570 6.261 276.046 329.904 10.876 
BG1IS300R1117 38.845 0.000 0.000 6.300 31.403 1.143 
BG1IS300R1017 216.630 0.427 0.000 19.930 191.983 4.288 
BG1IS300R1018 259.150 7.151 0.935 51.637 181.844 17.580 
BG1IS300R019 99.210 0.452 0.000 9.433 89.324 0.000 
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2.2.1.2. Точкови и дифузни източници на замърсяване. 
Точковите източници на замърсяване са битово - фекалните води (БФВ), които се 

образуват в жилищните и обществените сгради и производствените отпадъчни води 
(ПОВ). БФВ се състоят от отпадъчни води от тоалетни, бани, кухни, перални и други 
дейности, свързани с бита. Битовите води съдържат най-различни органични и 
неорганични замърсяващи вещества. В канализационните мрежи на населените места 
протичат както битови, така и производствени отпадъчни води (ОВ). Съставът на ОВ от 
населените места зависи и от характера на производствените ОВ, които се отвеждат в 
канализационната мрежа. В битовите отпадъчни води е увеличено съдържанието на 
синтетични миещи и перилни препарати, които са повърхностно активни 
вещества.Тяхното присъствие в битовите отпадъчни води и от там във 
водоприемниците, води до рязко влошаване на условията за постъпване на кислород 
чрез дифузия. Смесването на непречистени битови отпадъчни води с водите на 
водоприемниците води до замърсяването им с неразтворени, колоидни и разтворени 
примеси, до интензивното изразходване на съдържащия се кислород поради наличието 
на лесно окисляващи се вещества, както и до протичането на вторични процеси на 
замърсяване (в резултат на анаеробно разлагане).  

Водите преминаващи през общината са сравнително чисти. Проблем представлява 
отвеждането на формираните от населението отпадъчни води и промишлените 
предприятия в района, които нямата ПСОВ и се заустват директно в река Искър и река 
Искрецка непречистени, тъй като няма изградени локални пречиствателни станции. В 
много от селищата отпадъчните води се отвеждат в попивни ями. Съществено влияние 
върху екологичното състояние на речните води в района оказват и отпадъчните води от 
Санаториума за белодробни и сърдечни заболявания в село Искрец, които също 
директно, без да бъдат пречистени, се заустват в река Искрецка. Отпадъчните води от 
Община Своге се заустват директно в река Искър или чрез притоците й и така тя се 
явява основния водоприемник в района. 
 

Таблица № 2.2.1.2.-1 - Точкови източници на ОВ *  
Код на 

водното тяло 
и име на 
реката 

Точков 
източник на 
замърсяване 

Име на 
собственика/
ползвателя 

Област от 
промишлеността 

Заустване във 
водно тяло 

Категори
я на 

водоприе
мника 

BG1IS135R026 
р.Искър 

ГК на гр. Своге 
- поток 1 

"ВиК" ЕООД, 
гр. София 

ПСОВ от 10 000 до 
100 000 е.ж. 

р. Искър II 

ГК на гр. Своге 
- поток 2 

"ВиК" ЕООД, 
гр. София 

ПСОВ от 10 000 до 
100 000 е.ж. 

р. Искър II 

Чемерник - 
животновъдна 
ферма, с. Бов, 
общ. Своге 

"Чемерник" 
ООД, гр. 
София 

Ферми за други 
видове животни 

Дере, 
р.Трескавска 

II 

BG1IS300R018 
р.Искрецка 

ГК на гр. Своге 
- поток 3 

"ВиК" ЕООД, 
гр. София 

ПСОВ от 10 000 до 
100 000 е.ж. 

р. Искрецка II 

ГК на гр. Своге 
- поток 4 

"ВиК" ЕООД, 
гр. София 

ПСОВ от 10 000 до 
100 000 е.ж. 

р. Искрецка II 

Селищна 
канализация на 
с.Искрец, 
община Своге 

"ВиК" ЕООД, 
гр. София 

ПСОВ от 2000 до 10 
000 е.ж. 

р. Искрецка II 

Предприятие за 
производство 
на целулоза, 

"Графобал 
България" 
АД, гр.Своге 

Предприятие за 
производство на 
опаковки от хартия 

р. Искрецка II 

                                                 
*  Точка 1 и Точка 8 са точки на заустване от бъдещата ГПСОВ на гр. Своге. В момента на 

изготвяне на програмата ПСОВ на гр. Своге все още не е в експлоатация 
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Код на 
водното тяло 

и име на 
реката 

Точков 
източник на 
замърсяване 

Име на 
собственика/
ползвателя 

Област от 
промишлеността 

Заустване във 
водно тяло 

Категори
я на 

водоприе
мника 

хартия и 
картон 

и картон, гр.Своге 

"Крафт Фуудс 
България" АД, 
гр.Своге 

Производств
о на захар и 
захарни 
изделия 

ЛПСОВ на фабрика 
за шоколадови 
изделия "Своге" 

р. Искрецка II 

 
Таблица № 2.2.1.2.-2 - Точкови източници на ОВ с преобладаващ битов характер по 

проект на ПУРБ 2016-2021  
 

Код на 
повърхностните 

водни тела 

Име на Точковия 
източник 

Пречистени/ непречистени 
отпадъчни води с 

преобладаващ битов характер 

Източник на 
отпадъчни води с 

преобладаващ битов 
характер 

BG1IS135R1326 Своге непречистени канализация 
BG1IS300R1018 Своге непречистени канализация 
BG1IS135R1326 Своге непречистени канализация 
BG1IS300R1018 Своге непречистени канализация 
BG1IS300R1018 Искрец непречистени канализация 

 
Таблица № 2.2.1.2.-3 - Точкови източници на промишлени отпадъчни води с 

разрешително по ЗВ по проект на ПУРБ 2016-2021  
 

Код на повърхностните 
водни тела 

Име на Точковия източник на 
промишлени отпадъчни води с 

разрешително по ЗВ 
Вид индустрия 

BG1IS135R1326 Бензиностанция (Б171) с 
обслужваща сграда, гр. Своге Петролна база 

BG1IS135R1326 Чемерлик, животновъдна ферма с. 
Бов Фермаза други видове животни 

BG1IS300R1018 ЛПСОВ на фабрика за 
шоколадови изделия "Своге" 

Производство на захар и захарни 
изделия 

BG1IS300R1018 
Предприятие за производство на 
опаковки от хартия и картон, гр. 
Своге 

Производство на целулоза, хартия и 
картон 

 
Заустването на отпадъчните води от Община Своге в река Искър става в речния 

участък между пунктовете кв. Курило и Зверино. Река Искър при пункт кв. Искър е ІІ 
категория, предполагаща възможност водоподаване за водопой на селскостопански 
животни, за водни спортове, за рибовъдство и др., а при пункт Зверино - ІІІ категория, 
където водата е предназначена за напояване, промишлено водоснабдяване и др. 
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Фиг.5. Точки на заустване на отпадъчните води на община Своге 
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Проблеми от точкови източници на замърсяване  
Точкови източници на замърсяване на водите са заустването на отпадъчните води 

от градските канализации на населени места без необходимо пречистване и зауствания 
на промишлени отпадъчни води от индустриални обекти. 

 
 

Таблица № 2.2.1.2.-4 Мониторинг на повърхностните води по пунктове на 
територията на Община Своге за периода 2013-2015 год.  

 
 

Име на пункта  Период на измерването 

2013 

БПК5 - 
BOD5 

ХПК - 
COD (Cr) 

Общ азот - 
N-tot 

Общ 
фосфор 

(като Р) - 
P-tot 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 19.03.2013 <1.25 5.9 1.05 0.07 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 26.06.2013 2.9 10.1 1.4 0.09 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 18.09.2013 4.0 9.8 2.4 0.16 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 04.12.2013 2.6 7.4 1.21 0.061 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

07.03.2013 3.1 16.2 2.9 0.29 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

17.05.2013 13.5 27.3 3.3 0.61 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

19.08.2013 4.0 18.7 2.9 0.72 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

19.11.2013 4.2 15.0 3.6 0.52 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 19.03.2013 1.7 4.0 0.74 0.028 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 26.06.2013 1.8 12.0 1.4 0.052 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 18.09.2013 2.2 9.8 0.71 0.029 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 04.12.2013 <1.25 <4.0 0.28 0.013 

р.Габровница, преди устие 19.03.2013 1.5 7.5 1.9 0.06 
р.Габровница, преди устие 26.06.2013 3.7 30.0 1.6 0.26 
р.Габровница, преди устие 18.09.2013 3.0 6.6 0.65 0.064 
р.Габровница, преди устие 04.12.2013 <1.25 <4.0 0.54 0.043 
р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 19.03.2013 3.9 11.9 3.3 0.152 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 26.06.2013 4.6 19.8 3.2 0.75 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 18.09.2013 3.6 14.8 5.0 0.54 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 04.12.2013 2.7 12.0 4.3 0.47 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 19.03.2013 1.6 <4.0 1.12 0.08 
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р. Батулийска преди с. 
Ябланица 26.06.2013 1.8 10.1 0.85 0.042 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 18.09.2013 1.6 9.8 0.56 0.066 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 04.12.2013 2.1 5.7 0.38 0.018 

Име на пункта  Период на измерването 

2014 

БПК5 - 
BOD5 

ХПК - 
COD (Cr) 

Общ азот - 
N-tot 

Общ 
фосфор 

(като Р) - 
P-tot 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 27.03.2014 2.1 2.1 2.1 2.1 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 18.06.2014 2.8 2.8 2.8 2.8 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 16.09.2014 4.0 4.0 4.0 4.0 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 16.12.2014 <1.25 <1.25 <1.25 <1.25 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

06.02.2014 5.7 14.8 3.9 0.61 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

08.05.2014 6.0 21.5 3.6 0.38 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

21.08.2014 4.7 17.9 3.2 1.64 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

06.11.2014 5.6 15.7 3.0 0.49 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 27.03.2014 2.1 5.7 0.79 0.047 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 18.06.2014 1.7 15.0 0.58 0.07 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 16.09.2014 6.3 48.0 1.18 0.022 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 16.12.2014 <1.25 <4.0 0.61 0.0299 

р.Габровница, преди устие 27.03.2014 1.9 8.8 0.67 0.03 
р.Габровница, преди устие 18.06.2014 1.8 8.7 0.57 0.08 
р.Габровница, преди устие 18.09.2014 <1.25 12.6 0.73 0.08 
р.Габровница, преди устие 16.12.2014 <1.25 8.0 0.8 0.0325 
р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 27.03.2014 8.6 20.9 4.1 0.4 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 18.06.2014 4.7 20.8 3.3 0.185 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 18.09.2014 2.8 12.6 2.0 0.14 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 16.12.2014 3.39 9.7 3.18 0.2432 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 27.03.2014 2.2 7.0 1.25 0.021 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 18.06.2014 <1.25 8.1 0.26 0.021 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 16.09.2014 4.2 46.0 1.05 0.27 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 16.12.2014 <1.25 7.0 0.4 0.0144 
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Име на пункта  Период на измерването 

2015 

БПК5 - 
BOD5 

ХПК - 
COD (Cr) 

Общ азот - 
N-tot 

Общ 
фосфор 

(като Р) - 
P-tot 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 19.03.2015 1.46 1.46 1.46 1.46 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 18.06.2015 2.2 2.2 2.2 2.2 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 23.09.2015 3.0 3.0 3.0 3.0 

р. Искрецка преди вливане в 
р. Искър, гр. Своге 02.12.2015 2.3 2.3 2.3 2.3 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

24.02.2015 11.96 23.7 3.59 0.143 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

21.05.2015 5.53 23.6 3.36 0.44 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

10.09.2015 13.0 36.2 4.8 1.29 

р.Какач/Банкенска/на 
устие,преди вливане в 
р.Искър 

18.11.2015 5.9 27.0 3.3 0.85 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 19.03.2015 <1.25 10.2 0.79 0.0876 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 18.06.2015 <1.25 9.6 0.43 0.012 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 17.09.2015 1.6 10.0 0.53 0.017 

р. Батулийска на устие, преди 
вливане в р.Искър 01.12.2015 2.2 17.0 0.65 0.042 

р.Габровница, преди устие 19.03.2015 1.8 12.4 0.85 0.0558 
р.Габровница, преди устие 18.06.2015 1.55 14.0 0.71 0.0535 
р.Габровница, преди устие 24.09.2015 <1.25 14.6 0.63 0.044 
р.Габровница, преди устие 02.12.2015 2.3 16.0 0.68 0.069 
р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 19.03.2015 3.98 17.8 2.61 0.2288 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 18.06.2015 3.7 19.8 2.5 0.3 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 23.09.2015 3.25 24.0 4.0 0.535 

р. Искър при с.Лъкатник-
СМВТ 02.12.2015 2.9 20.0 2.4 0.199 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 19.03.2015 1.46 8.3 0.85 0.0775 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 18.06.2015 2.05 20.0 0.78 0.0504 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 17.09.2015 2.5 12.9 0.8 0.016 

р. Батулийска преди с. 
Ябланица 01.12.2015 <1.25 11.0 0.52 0.024 

 
Разтвореният кислород, перманганатната окисляемост и БПК5 характеризират 

кислородния режим на реката, както и нейното натоварване с органични вещества, а 
амониевия и нитратен азот - съответно натоварването на реката с азот съдържащи 
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вещества, както и протичане на нитрификационно денитрификационните процеси в 
разглеждания участък на река Искър. 

На база извършваният мониторинг в участъка на реката попадаща на територията 
на община Своге може да се направят следните анализи: Разтвореният кислород, при 
пункт р. Какач Банкенска се изменя в интервал от 3.1 mg/l до 13,50 mg/l, като над 
пределните концентрации на разтворен кислород са над 46 % от общия брой 
разглеждани периоди, докато при пункт р. Ботулийска стойностите са в интервала от 
<1,25 mg/l до 6,3 mg/l, като не са регистрирани стойности над пределните 
концентрации. Перманганатна окисляемост, при пункт р. Какач се изменя от 4,0 mg/l до 
25 mg/l и е под ПДК за съответната категория, а при р. Ботулийска е от 2,6 mg/l до 12,8 
mg/l и показва близо два пъти по-ниски стойности по разглеждания показател.  

Наблюденията показват значително антропогенно замърсяване на разглеждания 
участък в резултат на замърсяването на водите на река Искър от заустване на водите в 
Община Своге. 

Съдържанието на общ азот и общ фосфор във водите на река Искър при пункт р. 
Какач се изменят съответно от 2,6 mg/l до 3,59 mg/l за общ азот и от 0,29 mg/l до 1,7 
mg/l за общ фосфор.  

От горепосоченото следва, че разглежданият участък е силно натоварен със 
замърсяващи вещества и по цитираните показатели е по-силно негативното въздействие 
на антропогенното замърсяване. 

 
Проблеми от дифузни източници на замърсяване  
Дифузни източници на замърсяване са от населени места без ПСОВ и без 

канализация, промишлени зони без канализация, сметища без изолация. При дифузно 
внесените вещества от значение са биогенните вещества, пестицидите (препарати за 
растителна защита) и тежките метали.  

Проблемите произлизащи от дифузното натоварване на повърхностните води с 
азот се влияе основно от притока от подземните води (разтворените вещества), а с 
фосфор се предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици).  

Други замърсявания, които имат значение са стари замърсявания и/или опасни 
замърсявания на почвата, (включително от депа, аварии), при изоставени минно-
технически съоръжения или значително сухо или мокро отлагане от атмосферата.  
 

Таблица № 2.2.1.2.-5 Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води 
в Община Своге ПУРБ 2010-2015 
 

Код на 
водното тяло 

и име на 
реката 

Обработвае
ми 

земеделски 
земи, в % 
от площта 
на водното 

тяло 

Населено 
място с 

над 2 000 
ЕЖ 

Неизградена 
канализацио

нна мрежа 
спрямо ЕЖ, в 

% 

Чувствит
елна зона 

или 
водосбор 

на 
чувствит
елна зона 

Съществув
ащо 

общинско 
депо, 
дка 

Промиш
лени 
зони 

BG1IS135R026 
р.Искър 

36,99 гр.Своге 40 да 7,00†  

BG1IS300R017 
р.Батулийска 

0,00 - - - - - 

                                                 
†Депото на гр. Своге не отговаря на нормативните изисквания. Експлоатацията на депото е 

започнала без предварителна подготовка на дъното на депото. Достъпът на атмосферните води върху 
тялото на депото е свободен където те филтрират през пластовете отпадъци след което замърсения 
инфилтрат свободно попада в повърхностните и подземните води 
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Код на 
водното тяло 

и име на 
реката 

Обработвае
ми 

земеделски 
земи, в % 
от площта 
на водното 

тяло 

Населено 
място с 

над 2 000 
ЕЖ 

Неизградена 
канализацио

нна мрежа 
спрямо ЕЖ, в 

% 

Чувствит
елна зона 

или 
водосбор 

на 
чувствит
елна зона 

Съществув
ащо 

общинско 
депо, 
дка 

Промиш
лени 
зони 

BG1IS300R018 
р.Искрецка 

1,36 с.Искрец, 
общ.Своге 

70 да - - 

BG1IS300R019 
р.Габровница 

0,00 - - - - - 

 
Таблица № 2.2.1.2.-6 Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води 

в Община Своге по проект на ПУРБ 2016-2021  
 

Код на 
водното тяло 

и име на 
реката 

Обработва
еми 

земеделски 
земи, в % 
от площта 
на водното 

тяло 

Населено 
място с 

над 2 000 
ЕЖ 

Неизградена 
канализацио

нна мрежа 
спрямо ЕЖ, 

в % 

Чувстви
телна 

зона или 
водосбор 

на 
чувствит

елна 
зона 

Съществу 
ващо 

общинско 
депо, 
дка 

Промишл
ени зони 

BG1IS135R1526 
– р. Искър 

36,99 гр.Своге 
без гара 
Желен и 
Орлин 

40 да 7,00‡  

BG1IS135R1426 
– р. Искър 
BG1IS135R1326 
- р. Искър 
BG1IS135R1226 
- р. Искър 
BG1IS300R1017 
р.Батулийска 

0,00 - - - - - 

BG1IS300R1018 
р.Искрецка 

1,36 с.Искрец, 
общ.Своге 

90 да - - 

BG1IS300R019 
р.Габровница 

0,00 - - - - - 



Проблеми в следствие на хидроморфологични изменения  
Като хидроморфологични изменения се обобщават във водочерпенето от 

повърхностните води, регулиране на оттока, морфологични изменения, които водят до 
следните проблеми. 

 Проблеми възникнали в резултат на водочерпения за питейно-битови, 
промишлени, селскостопански, хидроенергийни и др. цели.  
 Проблеми от регулиране на оттока. 
 
Това са проблеми възникнали в следствие изграждане на хидроенергийни 

съоръжения (МВЕЦ). Въздействия, свързани с хидроморфологични промени 
значително се отразяват върху водните организми. Особено силно е въздействието на 
напречни строителни съоръжения, тъй като се прекъсва проходимостта за онези водни 
организми, които не са в състояние да преодолеят тези прегради.  

Прекъсването на естествената дължина на реките, физически изменения на 
коритото, развитие на инфраструктурата (пътища, мостове), инженерни дейности, 
земекопни работи са важни и съществени въздействия, които влияят върху 
натоварването с вредни и биогенни вещества. Често те отнемат на водните организми 
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тяхната жизнената среда и достъпа до хранителни вещества, а с това и възможността 
им за оцеляване. 

 
Таблица № 2.2.1.2.-7-Оценка на хидроморфологичните изменения на 

повърхностните води § 
 
Код водното 

тяло 
Описание 

на 
водното 

тяло 

Хидроморфологично състояние/потенциал 
Обща 
оценк

а 

Хидроло
жки 

режим 

Морфол
огично 

състояни
е 

Регул
иране 

на 
отток

а 

Проблеми Причина 

BG1IS135R026 р.Искър 
от яз 
Панчарево 
до 
с.Крушове
не 

много 
лошо 

умерено   нарушение 
на 

оттока,водо
вземания и 
възможни 

осушавания 
на речните 
участъци от 
изградените 

ВЕЦ 

изградени 
ВЕЦ, бентове 

и прагове 

 лошо  изменение 
на 

морфологич
ните 

условия 

изградена 
корекция на 

реката с диги 
в долното и 

средното 
течение, 

баластриери 
  много 

лошо 
ограничени

е на 
миграцията 
на рибите 

изградени 
ВЕЦ, бентове 

и прагове 

BG1IS300R018 р.Искрецк
а 

Добро добро     
 добро    
  добро   

BG1IS300R019 р.Габровн
ица 

добро добро     

BG1IS300R017 р.Елешни
ца 

много 
добро 

много 
добро 

    

 много 
добро 

   

  много 
добро 

  

 

                                                 
§  Данните в таблицата обхващат цялата територия на водното тяло а не само на Община 

Своге 
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Фиг.6.Изградени ВЕЦ на територията на Община Своге 
 

 
 

На тероторията на община Своге има изградени и действащи 5 бр. ВЕЦ. 
 

Име ВЕЦ: ВЕЦ Прокопаник  
Титуляр: ВЕЦ СВОГЕ АД  
Воден обект: р. Искър  
Поречие: Искър  
Населено място: Редина Томпсън Своге  
Вец - община:Своге 
Мощност (KW) по БД: 3500  
Кота водохващане (м): 458  
Координати водохващане (decimal): 42.950222,23.374638  
Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 2570  
Наличие на рибен проход: t  
Тип на рибен проход: 0  
 
Разликата във водните нива /работният пад/ е 11.75 метра. 

 
Име ВЕЦ: ВЕЦ Лакатник  
Титуляр: ВЕЦ СВОГЕ АД  
Воден обект: р. Искър  
Поречие: Искър  
Населено място: Лакатник Миланово  
Вец - община: Своге  
Вец - населено място (в близост): с. Лакатник и с. Миланово  
Мощност (KW) по БД: 2900  
Кота водохващане (м): 349  
Координати водохващане (decimal): 43.086360,23.404666  
Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 3220  
Наличие на рибен проход: t  
Тип на рибен проход: 0  
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Име ВЕЦ: ВЕЦ Оплетня  
Титуляр: ВЕЦ СВОГЕ АД  
Воден обект: р. Искър  
Поречие: Искър  
Населено място: Оплетня  
Вец - община: Своге  
Вец - населено място (в близост): с. Оплетня, с. Миланово, с. Лакатник  
Мощност (KW) по БД: 3000  
Кота водохващане (м): 328.8  
Координати водохващане (decimal): 43.095583,23.422832  
Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 3240  
Наличие на рибен проход: t  
Тип на рибен проход: 0  
 
Каскадно свързана с ВЕЦ Свражен и ВЕЦ Лакатник. 
 
 
 
 
Име ВЕЦ: МВЕЦ Свражен  
Титуляр: ВЕЦ Своге АД  
Воден обект: р. Искър  
Поречие: Искър  
Населено място: Лакатник Миланово  
Вец - община: Своге  
Вец - населено място (в близост): с. Лакатник и с. Миланово  
Мощност (KW) по БД: 3900  
Кота водохващане (м): 337.5  
Координати водохващане (decimal): 43.094916,23.423082  
Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 3240  
Наличие на рибен проход: t  
Тип на рибен проход: 0  
 
Каскадно свързана с ВЕЦ Лакатник. 
 
Име ВЕЦ: МВЕЦ Церово  
Титуляр: ВЕЦ Своге АД  
Воден обект: р. Искър  
Поречие: Искър  
Населено място: с. Церово и с. Желен  
Вец - община: Своге  
Вец - населено място (в близост): с. Церово и с. Желен  
Мощност (KW) по БД: 3000  
Кота водохващане (м): 425.5  
Координати водохващане (decimal): 42.998360,23.355861  
Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 2990  
Наличие на рибен проход: t  
Тип на рибен проход: 0  
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Проектът „Среден Искър‖ е съвместен проект на PVB Power Bulgaria AD и 
Община Своге и се реализира от ВЕЦ‖Своге‖АД и предвижда изграждането на девет 
малки ВЕЦ от руслов тип по поречието на р. Искър, разположени На територията на 
Община Своге има 5 изградени ВЕЦ и МВЕЦ притежаващи Разрешителни за 
водовземане и водоползване. Същите са въведени в експлоатация и са представени на 
Фиг. 6 . 

За МВЕЦ „Лакатник‖, МВЕЦ‖Церово‖, МВЕЦ „Свражен‖, МВЕЦ „Оплетня‖, и 
МВЕЦ‖Прокопаник‖, имат издадени „Разрешителни за ползване‖ и те са въведени в 
експлоатация. Предвижда се изграждането на МВЕЦ‖Бов-юг‖, МВЕЦ‖Бов-север‖, 
МВЕЦ‖Левище‖ и МВЕЦ‖Габровница‖. 

 
2.2.1.3. Състояние на водните тела на територията на Община Своге. 
Цели заложени в ПУРБ 2016 – 2021 на БДДР. 

 
Таблица № 2.2.1.3-1 - Риск оценка на повърхностните води категория реки ПУРБ 

2010 - 2015** 
 

Дунавски район за басейново управление 
Оценка на риска за повърхностните водни тела категория реки, за които съществува риск да не 

постигнат поставените цели за опазване на околната среда 
Код на водното 

тяло 
Име на 
реката 

Описание Риск 
оценка 

Риск за 
химичното 
състояние 

Риск за 
екологичното 

състояние 
Химичен 

риск 
Екологичен 

риск 
BG1IS135R026 Искър р.Искър от 

яз.Панчарево до 
с.Крушовене 

в риск в риск в риск 

BG1IS300R017  Батулийска р.Елешница и 
р.Огойска 

не в риск не в риск не в риск 

BG1IS300R018 Искрецка р.Искрецка до 
вливане в р.Искър 

вероятно в 
риск 

не в риск вероятност в 
риск 

BG1IS300R019 Габровница р.Габровница до 
вливане в р.Искър 

не в риск не в риск не в риск 

BG1IS400R012 Блато р.Блато до вливане 
в р.Искър, 

р.Костинбродска и 
р.Сливнишка 

вероятно в 
риск 

не в риск вероятност в 
риск 

BG1NV200R001 Нишава р.Нишава вероятно в 
риск 

вероятно в 
риск 

вероятност в 
риск 

BG1OG600R018 Ботуня р.Ботуня от 
с.Краводер до 
гр.Криводол 

не в риск не в риск не в риск 

 
Таблица № 2.2.1.3-2 - Риск оценка на повърхностните води категория реки по 

проект ПУРБ 2016 – 2021 
 

Дунавски район за басейново управление 
Оценка на риска за повърхностните водни тела категория реки, за които съществува риск да не 

постигнат поставените цели за опазване на околната среда 
Код на водното 

тяло 
Име на 
реката 

Описание Риск 
оценка 

Риск за 
химичното 
състояние 

Риск за 
екологичното 

състояние 

                                                 
**  Данните в таблицата обхващат цялата територия на водното тяло а не само на Община 

Своге 
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Химичен 
риск 

Екологичен 
риск 

BG1IS135R1526 Без име РВ Корито 1,2,3; 
Владо Тричков 

не в риск не в риск не в риск 

BG1IS135R1426 Искър р. Искър от 
вливане на  
р. Владайска до 
вливане на  
р. Ботулийска при 
Реброво 

в риск в риск в риск 

BG1IS135R1326 Искър р. Искър от 
вливане на р. 
Габровница при 
Елисейна, до 
вливане на р. 
Малък Искър при 
Роман 

в риск вероятно в 
риск 

в риск 

BG1IS135R1226 Искър р. Искър от 
вливане на р. 
Владайска до 
вливане на р. 
Ботулийска при 
Реброво 

в риск не в риск в риск 

BG1IS300R1117 Батулийска РВ „Кръстешка 
река‖, Ботулия 

не в риск не в риск не в риск 

BG1IS300R1017 Батулийска р. Батулийска от 
извора до вливане 
в р. Искър при 
Реброво, вкл. 
притоците 
Огойска и 
Елешница 

не в риск не в риск не в риск 

BG1IS300R1018 Искрецка р.Искрецка от 
извора до вливане 
в р.Искър при 
Своге 

в риск вероятно в 
риск 

в риск 

BG1IS300R019 Габровница р.Габровница от 
извора до вливане 
в р.Искър при 
Габровница 

в риск вероятно в 
риск 

не в риск 
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Таблица № 2.2.1.3-3 - Списък на целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела 
 

Код на водното 
тяло 

Име на 
реката 

Състояние 2015г. На 
водните тела 

Показатели с 
отклонение от 

СКОС - за 
екологично 
състояние 

Показатели с 
отклонение от 

СКОС - за 
химично 

състояние 

Цели за опазване на околната среда 

Екологичн
о 

състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние Цел 2015г. Цел 2021г. Цел 2027г. Цел след 2027г. 

Основание за 
прилагане на 
изключение 
от постигане 

на добро 
състояние 

2015г. 

Постигнат
а цел/не 

постигнат
а цел 

BG1IS135R1526 Без име добро добро     Постигане и 
запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

не 
приложимо 

постигната 
цел 

BG1IS135R1426 Искър много 
лошо 

не 
постигащ

о добро 

мн.лошо 
(О2,БПК5, N-
съединения,P-
съединения,N-

total, P-total, 
МЗБ, 

МФ,ФБ,Риби,M
n, Al) 

лошо/трихлормета
н 

Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 
водно тяло. 
Намаляване на 
концентрацията 
на трихлорметан. 
Предотвратяване 
влошаването на 
химичното 
състояние по 
показателите без  
констатирани 
отклонения в 
СКОС. 

Постигане на 
СКОС за 
О2,БПК5, N-
съединения,P-
съединения,N-
total, P-total, МЗБ, 
МФ,ФБ,Риби за 
умерено 
екологично 
състояниедо 
2021г. 
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите 
елементи за 
качество.  
Намаляване на 
концентрацията на 
трихлорметан. 
Предотвратяване 
влошаването на 
химичното 
състояние по 
показателите без 
констатирани 
отклонения в 

Постигане на 
СКОС за 
О2,БПК5, N-
съединения,P-
съединения,N-
total, P-total, 
МЗБ, 
МФ,ФБ,Риби за 
добро 
екологично 
състояние до 
2027г. 
.Постигане на 
СКОС за Mn и 
Al за добро 
екологично  
състояние до 
2027г. (СКОС 
коригиран с 
фонова 
концентрация). 
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите 
елементи за 
качество. 

Запазване на 
СКОС за Mn и 
Al за добро 
екологично  
състояние 
(СКОС 
коригиран с 
фонова 
концентрация). 
Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

чл. 156в от ЗВ 
(4.4.от РДВ) 
до 2027г. - 

съгл. 
Приложение 

5.1.2  

в 
изключени

е 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

 2016г. 49 

СКОС. Постигане на 
СКОС за 
трихлорметан за 
добро химично 
състояние до 
2027г. 
Предотвратяване 
влошаването на 
химичното 
състояние по 
показателите без  
констатирани 
отклонения в 
СКОС 

BG1IS135R1326 Искър лошо неизвестн
о 

лошо (БПК5, N-
съединения,P-
съединения,N-

total, P-total, 
МЗБ, МФ,Mn) 

  Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 
водно тяло. 
Предотвратяване 
на замърсяването  
и запазване на 
доброто химично 
състояние 

Постигане на 
СКОС за БПК5, N-
съединения,P-
съединения,N-
total, P-total, МЗБ, 
МФ за умерено 
екологично 
състояниедо 
2021г.   
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите 
елементи за 
качество. 
Предотвратяване 
на замърсяването 
и запазване на 

Постигане на 
СКОС за БПК5, 
N-съединения,P-
съединения,N-
total, P-total, 
МЗБ, МФ за 
добро 
екологично 
състояние до 
2027г.  
Постигане на 
СКОС за Mn за 
добро 
екологично  
състояние до 
2027г. (СКОС 
коригиран с 
фонова 
концентрация). 

Запазване на 
СКОС за Mn за 
добро 
екологично  
състояние 
(СКОС 
коригиран с 
фонова 
концентрация). 
Запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
останалите 
елементи за 
качество. 
Запазване на 
добро химично 
състояние. 

чл. 156в от ЗВ 
(4.4.от РДВ) 
до 2027г. - 

съгл. 
Приложение 

5.1.2  

В 
изключени

е 
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добро химично 
състояние.  

Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите 
елементи за 
качество. 
Предотвратяване 
на 
замърсяването и 
запазване на 
добро химично 
състояние.  

BG1IS135R1226 Искър умерено добро умерено 
(БПК5,N-

съединения,P-
съединения, 

МЗБ, ФБ,Риби) 

  Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 

състояние. 
Опазване, 

подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 

водно тяло. 
Предотвратяване 
на замърсяването  

и запазване на 
доброто химично 

състояние 

Постигане на 
СКОС за БПК5,N-

съединения,P-
съединения, МЗБ, 
ФБ,Риби за добро 

екологично 
състояние до 

2021г. 
Предотвратяване 

влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите 
елементи за 

качество. 
Предотвратяване 
на замърсяването 

и запазване на 
добро химично 

състояние 

Запазване на 
добро 

екологично и 
химично 

състояние 

Запазване на 
добро 

екологично и 
химично 

състояние 

чл. 156в от ЗВ 
(4.4.от РДВ) 
до 2021г. - 

съгл. 
Приложение 

5.1.2  

В 
изключени

е 

BG1IS300R1117 Батулийск
а 

отлично добро     Постигане и 
запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

не 
приложимо 

постигната 
цел 
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BG1IS300R1017 Батулийск
а 

добро добро     Постигане и 
запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

не 
приложимо 

постигната 
цел 

BG1IS300R1018 Искрецка умерено неизвестн
о 

умерено (БПК5, 
N-NO3, N-total,  
Р-съединения,  

МЗБ) 

  Постигане и 
запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние.  

      не 
приложимо 

не 
постигната 

цел 

BG1IS300R019 Габровниц
а 

добро добро     Постигане и 
запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро екологично 
и химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
екологично и 
химично 
състояние 

не 
приложимо 

постигната 
цел 
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Таблица № 2.2.1.3-4  Обосновка на планираните изключения от постигането на екологичните цели за повърхностните водни тела и 
мерки за постигане на целите за опазване на околната среда 

 

Код на водното тяло Име на реката 
Състояние 2015г. На водните тела 

Обосновка на 
изключенията от постигане 

на целите за опазване на 
околната среда 

Мерки за постигане на 
целите на опазване на 

околната среда 
Екологично състояние/ 

потенциал Химично състояние 

BG1IS135R1426 Искър много лошо не постигащо добро Изключение по т. чл. 
156г,съгл. ПУРБ 2010-

2015г. (част от водно тяло 
BG1IS135R026). В 

актуализирания ПУРБ 
тялото е определено в 

изключение по чл. 156в 
до 2027г., поради 

следните причини: ПСОВ 
гр. София в процес на 

подобряване на 
експлоатацията. За 

недопускане на 
влошаване на 

състоянието и постигане 
на екологичната цел са 

планирани мерки, част от 
които са в изпълнение. В 
актуализирания ПУРБ са 
планирани и нови  мерки. 
За пълното прилагане и 
изпълнение на всички 
мерки  е необходимо 
време, поради което 

ефектът от прилагането 
им се очаква след 2015г. 

 

** Доизграждане на 
канализационна 
мрежа - Нови Искър 

 ** Проучвателен 
мониторинг за 
установяване 
източници на натиск         
• Всички други 
мерки от общата 
програма (мерки на 
ниво РБУ)  

• Релевантните общи 
мерки от ПоМ за 
Зоните за защита на 
водите 

BG1IS135R1326 Искър лошо неизвестно Изключение по т. чл. 
156г,съгл. ПУРБ 2010-
2015г. (част от водно тяло 

** Изграждане на 
ГПСОВ - Своге без 
кв. спирка Желен, 
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BG1IS135R026). В 
актуализирания ПУРБ 
тялото е определено в 
изключение по чл. 156в 
до 2027г., поради 
следните причини: реката 
в този участък е 
натоварен от стари 
замърсявания от 
индустриализацията в 
края на 70 години. За 
недопускане на 
влошаване на 
състоянието и постигане 
на екологичната цел са 
планирани мерки, част от 
които са в изпълнение.  В 
актуализирания ПУРБ са 
планирани и нови  мерки.  
За пълното прилагане и 
изпълнение на всички 
мерки  е необходимо 
време, поради което 
ефектът от прилагането 
им се очаква след 2015г. 

без Орлин 
 ** Доизграждане на 
канализационна 
мрежа - Своге без 
кв. спирка Желен, 
без Орлин 
 ** Проучвателен 
мониторинг за 
установяване 
източници на натиск 
- 
 ** Изграждане на 
устройства за 
измерване на 
водното количество 
след съоръжения за 
водовземане - ВЕЦ 
Радина - 101276, 
ВЕЦ Своге Н - 
11140076 
 ** Осигуряване на 
минимално-
допустимия отток  
след  съоръжения за 
водовземане - ВЕЦ 
Радина - 101276, 
ВЕЦ Своге Н - 
11140076 
 ** Контрол на 
оттока в участъка 
след съоръжения за 
водовземане  - ВЕЦ 
Радина - 101276, 
ВЕЦ Своге Н - 
11140076 
 ** Преразглеждане 
на разрешителни и 
определяне на 
минимално 
допустимия отток - 
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ВЕЦ Радина - 
101276, ВЕЦ Своге Н 
- 11140076 
 ** Оценка на 
ефективността на 
изградени рибни 
проходи - ВЕЦ 
Радина - 101276, 
ВЕЦ Своге Н – 
11140076 
• Всички други 
мерки от общата 
програма (мерки на 
ниво РБУ)  
• Релевантните общи 
мерки от ПоМ за 
Зоните за защита на 
водите 

BG1IS135R1226 Искър умерено добро Изключение по т. чл. 
156г до 2021г.,съгл.ПУРБ 
2010-2015г. (част от 
водно тяло 
BG1IS135R026). В 
актуализирания ПУРБ 
тялото е определено в 
изключение по чл. 156в 
до 2021г., поради 
следните причини: ПСОВ 
гр. Мездра в процес на 
постигане на 
съответствие. За 
недопускане на 
влошаване на 
състоянието и постигане 
на екологичната цел са 
планирани мерки, част от 
които са в изпълнение.  В 
актуализирания ПУРБ са 
планирани и нови  мерки.  
За пълното прилагане и 

** Доизграждане на 
канализационна 
мрежа - Мездра 
 ** Изграждане на 
ГПСОВ - Роман 
 ** Разработване и 
изпълнение на 
програми за 
ограничаване на 
замърсяването от 
минали дейности - 
предприятие 
„Елисейна“ ЕАД, 
с.Елисейна, 
обл.Враца 
 ** Проучвателен 
мониторинг за 
установяване 
източници на натиск  
 ** Изграждане на 
съоръжения за   
осигуряване на 
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изпълнение на всички 
мерки  е необходимо 
време, поради което 
ефектът от прилагането 
им се очаква след 2015г. 

непрекъснатостта на 
реката - ВЕЦ Калето 
- 100792, ВЕЦ 
Мездра - 100775, 
ВЕЦ Черепиш - 
11140093 (руслов) 
 ** Оценка на 
ефективността на 
изградени рибни 
проходи - 9 бр. 
дънни прага - 
12170277, 12170430 
 ** Реконструкция 
на бентове/прагове  
за осигуряване 
миграцията на 
рибите - 9 бр. дънни 
прага - 12170277, 
12170430 
 ** Изграждане на 
устройства за 
измерване на 
водното количество 
след съоръжения за 
водовземане - ВЕЦ 
Надежда - 101876, 
ВЕЦ Калето - 
100792, ВЕЦ Мездра 
- 100775, ВЕЦ 
Царевец -  
 11140024, ВЕЦ 
Поповица - 11140025 
 ** Контрол на 
оттока в участъка 
след съоръжения за 
водовземане  - ВЕЦ 
Надежда - 101876, 
ВЕЦ Калето - 
100792, ВЕЦ Мездра 
- 100775, ВЕЦ 
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Царевец - 11140024, 
ВЕЦ Поповица – 
11140025 
 ** Изграждане на 
съоръжения за   
осигуряване на 
непрекъснатостта на 
реката - ВЕЦ Радина 
- 101276 
 ** Преразглеждане 
на разрешителни и 
определяне на 
минимално 
допустимия отток - 
ВЕЦ Надежда - 
101876, ВЕЦ Калето 
- 100792, ВЕЦ 
Мездра - 100775, 
ВЕЦ Царевец - 
11140024, ВЕЦ  
 Поповица - 
11140025 
 ** Осигуряване на 
минимално-
допустимия отток  
след  съоръжения за 
водовземане - ВЕЦ 
Надежда - 101876, 
ВЕЦ Калето - 
100792, ВЕЦ Мездра 
- 100775, ВЕЦ 
Царевец - 11140024, 
ВЕЦ  
 Поповица - 
11140025 
 ** Оценка на 
ефективността на 
изградени рибни 
проходи - ВЕЦ 
Надежда - 101876, 
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ВЕЦ Калето - 
100792, ВЕЦ Мездра 
- 100775, ВЕЦ 
Царевец - 11140024, 
ВЕЦ Поповица - 
11140025 
** Разработване на 
програми за 
ограничаване и 
ликвидиране на 
замърсяването  - 
нитратно уязвима 
зона 
 ** Контрол на  
изпълнение на  
мерки за 
ограничаване и 
предотвратяване на 
замърсяването  от 
земеделски 
източници - 
нитратно уязвима 
зона 
 ** Прилагане на 
Националните 
стандарти за 
поддържане на 
земята в добро 
земеделско и 
екологично 
състояние - 
нитратно уязвима 
зона 
 ** Прилагане на 
Правилата за добра 
земеделска практика  
- нитратно уязвима 
зона 
• Всички други 
мерки от общата 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

 2016г. 58 

програма (мерки на 
ниво РБУ)  
• Релевантните общи 
мерки от ПоМ за 
Зоните за защита на 
водите 

 
Таблица № 2.2.1.3-5  Състояние на повърхностни водни тела категория реки в Община Своге 

 
Код на водното тяло Име на реката Описание Екологично състояние/потенциал Химично състояние 

BG1IS135R1326 Искър р. Искър от вливане на р. Габровница при 
Елисейна, до вливане на р. Малък Искър 
при Роман 

лошо неизвестно 

BG1IS300R1117 Батулийска РВ „Кръстешка река‖, Ботулия отлично добро 

BG1IS300R1017 Батулийска р. Батулийска от извора до вливане в р. 
Искър при Реброво, вкл. притоците 
Огойска и Елешница 

добро добро 

BG1IS300R1018 Искрецка р.Искрецка от извора до вливане в р.Искър 
при Своге 

умерено неизвестно 

BG1IS300R019 Габровница р.Габровница от извора до вливане в 
р.Искър при Габровница 

добро добро 
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Програми за мониторинг на повърхностните води от басейново управление на водите в Дунавския район 
 

Таблица № 2.2.1.3- 6  Пунктове за контролен физикохимичен мониторинг по ПУРБ 2016 – 2021 
 
Код на водното тяло Код на пункта Наименование на пункта Географски координати 

х у 
BG1IS135R1326 BG1IS00433MS1040 р. Искър при с. Лъкатник 23,39091 43,08753 
BG1IS300R1017 BG1IS00381MS110 р. Батулийска преди вливане в Искър-пункт при с. Батулия 23,39694 42,89889 

BG1IS300R1018 BG1IS00036MS100 Р. Искрецка, преди вливане в Искър – гр. Своге 23,34583 42,96167 

BG1IS300R019 BG1IS00432MS1060 р. Габровница, преди устие 23,47402 43,06798 
 

Таблица № 2.2.1.3- 7  Програма за контролен хидробиологичен мониторинг ПУРБ 2016 – 2021 
 

Код на 
водното тяло 

Код на пункта Наименование на 
пункта 

река Географски координати Биологични елементи за качество 

х у 

М
ак

ро
зо

об
ен

то
с 

м
ак

ро
ф

ит
и 

ф
ит

об
ен

то
с 

ри
би

 

ф
ит

оп
ла

нк
то

н 

BG1IS135R1326 BG1IS00433MS1040 р. Искър при с. 
Лъкатник 

р. Искър  23,39091 43,08753 да да да да  

BG1IS300R1017 BG1IS00381MS110 р. Батулийска преди 
вливане в Искър-
пункт при с. 
Батулия 

р. Батулийска  23,39694 42,89889 да да да да  

BG1IS300R1018 BG1IS00036MS100 Р. Искрецка, преди 
вливане в Искър – 
гр. Своге 

Р. Искрецка 23,34583 42,96167 да да да да  

BG1IS300R019 BG1IS00432MS1060 р. Габровница, 
преди устие 

р. Габровниц 23,47402 43,06798 да да да   

Таблица № 2.2.1.3- 8 Връзка на повърхностните водни тела с други зони за защита на водите  
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Код на ВТ Зони за защита на водите 

Зони за защита на 
питейни води 

Зони за опазване на местообитания и водни биологични 
видове 

Защитена зона за опазване 
на хабитати 

Защитена зона за опазване 
на птици 

BG1IS135R1526    
BG1IS135R1426    
BG1IS135R1326    
BG1IS135R1226    
BG1IS300R1117    
BG1IS300R1017    
BG1IS300R1018    
BG1IS300R019    
 
Забележка: 
 зона за защита на питейни води 
 частично се припокрива от зоната за защита 
 не е зона за защита 
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2.2.2. Подземни води  

Пространственото разположение и значителната площ на водосборната област на 
р. Искър обхваща части с различна физикогеографска характеристика и от различни 
структури. Отличават се с изключително сложен геолого-тектонски строеж, резултат 
на продължителна еволюция, с многократна смяна на палеогеодинамичните процеси и 
седиментационните режими, с активна палеовулканска и сеизмична дейност. Те 
обуславят формирането на разнообразни водовместващи (хидрогеоложки) структури, 
които по съществуващата хидрогеоложка подялба на Р. България, от юг на север се 
отнасят към: 

- най-северната част на Рилопиринския район от Рило-Родопската 
хидрогеоложка област. Обхващат най-високо разположените изворни части от 
поречието на р. Искър в обсега на Рило-Западнородопския антиклинорий; 

- части от Средногорски, Софийски и Западнобалкански райони от 
Междинната хидрогеоложка област. Обхващат фрагменти от сложно 
устроените Софийска Средногорска тектонска зона и Западнобалканска 
тектонска зона. Основните хидрогеоложки структури са наложените 
неогенски грабени (понижения): Паликарийски, Софийски (и западното му 
продължение в района на Сливница-Драгоман),Ботевградски, части от 
Долнокамарски и Сарански, както и тектонски сложно обработени карстови 
басейни в оградните им рамки и в Старопланинската ивица. Те обхващат 
предимно горната и средна част от поречието на р. Искър. 

- -части от Западнобалканския и Ломски подрайон от Северобългарския 
артезиански басейн на Долнодунавската артезианска област. Те обхващат 
добре обособените хидрогеоложки структури в обсега на Мездренското и 
Луковитското синклинално понижение, карстовите басейни в Каменополието, 
както и понижението по източната периферия на Ломската депресия. В тях 
попада част от средното (от с. Ребърково-Мездра докъм Кунино-Червен бряг) 
и долното поречие (до устието) на р. Искър. 

Стратиграфският обхват на изграждащите ги скали е от прекамбрий до 
кватернера. Литоложкият им субстрат е изключително пъстър – от метаморфити с 
висока степен на кристализация и магмени скали до флишоподобни и вулканогенно-
седиментогенни комплекси, алевролити, мергели, пясъчници, различно окарстени 
варовици, както и неспоени до слабоспоени субрецентни глини, пясъци, чакъли. Те 
обуславят формирането на различни по тип и характер подземни води, общо взето 
съответствуващи на водовместващите структури: 

 порови (порни) подземни води и по-рядко порово-пукнатинни води в 
несвързаните и слабо свързани наслаги на неогенските депресии и в 
кватернерните отложения. Имат значително разпространение и важно 
практическо значение в басейна на р. Искър; 

 карстови и пукнатинно-карстови води в неравномерно напукани и окарстени 
карбонатни скали от донеогенската подложка. Характеризират се със 
значителни, но силно променливи количества и разнообразни качества; 

 - пукнатинни подземни води в различно напуканата приповърхностна част 
на магмени, метаморфни и седиментни скали в зоната на хипергенезата. 

 имат повсеместно, но спорадическо разпространение и неголяма дълбочина 
на залягане. С по-големи и по-постоянни количества се характеризират само 
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водоизточници, свързани с тектонски нарушения или с регионалната 
призматична напуканост на някои горнокредни вулканити. 

2.2.2.1. Обща характеристика на подземните води в община Своге 
 

Относително висок дял в подхранването на подземния филтрационен поток заема 
инфилтрацията от атмосферни валежи. Определянето на тези процеси има съществено 
значение за обособяване на хидро-екологичния риск от замърсяване на подземните 
води с инградиенти, идващи от индустриалните предприятия на град Своге.  

Хидрогеоложките условия са благоприятни за процесите на натрупване на 
нитрати в подземните води. Относително високите водни нива на подземните води 
скъсяват пътя на вертикалната филтрация от валежи. Паднали върху обработваемите 
площи, валежите създават условия за миграция на неусвоените от растенията нитрати, 
чрез низходяща инфилтрация към водоносните пластове.  

Тенденция за увеличаване на количеството на нитратите през последните 
десетилетия се наблюдава и за повърхностните води. Много от водовземните 
съоръжения се изграждат върху алувиално-пролувиалните отложения на речните 
тераси, в които подземните води са в пряка хидравлична връзка с речния поток. По 
този начин нитратите достигат и до питейните води, въпреки, че санитарно-
охранителните зони са изпълнени.  

 
Фиг. 7. Подземни водни тела в границите на Община Своге 
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2.2.2.2. Замърсители 
 

Проблеми от точкови източници на замърсяване  
Като такива се разглеждат нерегламентирани (селски) сметища на територията на 

общината, общинското сметище на град Своге, течове от замърсени площадки, депа на 
производствени и опасни отпадъци (старо хвостохранилище до гара Томпсън), 
местоположения на стари замърсители, стари сметища, затворени индустриални терени. 
При замърсявания от точкови източници в подземните води се повишава съдържанието на 
биогенни вещества. 

 
 
Проблеми от дифузни източници на замърсяване  
Дифузни източници на замърсяване са земеползването (орна земя и трайни 

насаждения), селища без изградена канализационна мрежа, урбанизирани територии.  
Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните води са увеличаване 

съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и манган. Съдържанието на 
нитрати е водещ параметър за дифузните внасяния при подземните води.  
 

Проблеми от значими водочерпения  
Това са водочерпения за питейни нужди, за земеделието, за промишлени цели, 

като проблемите тук се проявяват при свръхводочерпене на подземните водни тела. 
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Таблица № 2.2.2.2- 1  Характеристика на подземните водни тела 
 

Подземни водни тала в 
границите на община Своге Наименование Тип на ПВТ 

Площ Разкрита площ 

[km2] [km2] 

BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния 
Балкан 

безнапорен 3368,7 3328,0 

BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния 
Балкан 

напорен 9406,8 9229,7 

BG1G00000TJ046 Карстови води в Годечкия 
масив 

безнапорен 1833,7 1836,0 

 
Таблица № 2.2.2.2.-2 Оценка на риска по точкови и дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела към 01.01.2016 г.6. 
 

Подземни водни 
тала в границите на 

община Своге 

Точкови източници Дифузни иточници 

Площ 

Разкрита площ 
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[брой] [брой] [брой] [брой] [брой] [брой] 

BG1G0000TJK044 8 11 х 6 10 9 да да х не не не 

BG1G0000TJK045 84 28 69 25 24 17 да да да не не не 

BG1G00000TJ046 8 2 10 4 17 2 да да да не не не 

 
 

                                                 
6 Оценката на риска е направена на база целия контур на водното тяло като данните се отнасят не само за Община Своге но и 

за съседните общини които оказват натоварване върху качеството на подземните води 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

 2016г. 65 

Таблица № 2.2.2.2.-3 Връзка на подземните водни тела с други зони за защита на водите 
 

Наименование на 
водното тяло 

Код на ПВТ Зони за защита на водите 
Зони за защита на 

питейни води 
Уязвими зони 

(нитрати) 
Зони за опазване на местообитания и водни 

биологични видове 
Защитена зона за 

опазване на птици 
Защитена зона за 

опазване на хабитати 
Карстови води в 
Годечкия масив 

BG1G00000TJ046     

Карстови води в 
Централния Балкан 

BG1G0000TJK045     

Карстови води в 
Западния Балкан 

BG1G00000TJK044     

 
Забележка: 
 ПВТ е зона за защита на питейни води 
 ПВТ частично се припокрива от зоната за защита 
 ПВТ не е зона за защита 
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Програма за мониторинг на повърхностните води от басейново управление на водите в Дунавския район 

Таблица № 2.2.2.2.-4 Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води извършван на територията на 
Община Своге 

Наименование на пункта Код на пункта Код на ПВТ Географски координати Тип на 
пункта 

Елемент за наблюдение и честота 
Тип Населено 

място 
Община Област N Е водно 

ниво 
Често
та 

дебит Честота 

КИ "Пеща" Искрец Своге София BG1G0000TJKMP27
1 

BG1G00000TJ046 
 

42°59'55.6’’ 23°14'50.4’
’ 

извор   дебит 12 

КИ "Жителюб" Лъкатник Своге София BG1G0000TJKMP27
2 

BG1G00000TJ046 
 

43°03'31.6'' 23°24'23.3'' извор   дебит 12 
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2.2.3. Водоснабдяване и канализационна система  

Град Своге няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, което е 
крайно наложително. Промишлените предприятия, с изключение на посочените в 
Таблица 2.2.1.2.-3, нямат изградени локални пречиствателни съоръжения. Основно 
селищата в общината се водоснабдяват от каптажи (94,5%), като освен тях и от 
дренажи, речно водохващане и от шахтов кладенец. Подаваната за консумация вода се 
обеззаразява с хлорна вар. Разпределителните водопроводни мрежи в общината са 
изградени основно от азбесто-циментови тръби. Същите са с изминал експлоатационен 
период и са силно амортизирани. Това увеличава загубите от вода, която е крайно 
необходима като ресурс за осигуряване. Основно формираните от населението отпадни 
води се отвеждат в попивни ями или непречистени в повърхностни водоприемници. 

 
2.2.3.1. Водоснабдяване 
На територията на общината има изграден един магистрален водопровод, от 

който частично са водоснабдени части на гр.Своге (60%) и селата Свидня и Искрец. 
Останалите населени места се водоснабдяват от локални водоизточници. Основно 
селищата в общината се водоснабдяват от каптажи, като процентното отношение на 
броя на тези водоизточници към общия брой е 94,5%. По-голяма част от каптажите и 
резервоарите за питейна вода се стопанисват от ВиК ,а по –малка част са общинска 
собственсот.Освен тях от дренажи се водоснабдяват - 4,5 % /част от с. Луково, с. 
Томпсън, с. Реброво /от речно водохващане - 0,5 % /гара Лакатник/ и от шахтов 
кладенец - 0,5 % /с. Батулия/.  

Подаваната за консумация вода се обеззаразява чрез хлор - газ и хлорни 
съединения, от които преобладаващо е обеззаразяването с хлорна вар. Последното е 
предпоставка за цикличност на обеззаразяването при съмнителен ефект от тази 
дейност.  

Качествата на подаваната вода се формират във водосборните области на 
водоизточниците и опазването им е свързано с организирането на санитарно-
охранителни зони около тях в съответствие с действащите нормативни документи. 
Около водоизточниците за водоснабдяване на населените места в Община Своге са 
организирани санитарно-охранителни зони.  

Водопреносната мрежа в цялата община е остаряла, което води до чести аварии и 
загуба на питейна вода. На места питейната вода е силно замърсена поради 
преминаване през карстов слой и проникване на повърхностни води. Техническото 
състояние на водопроводната мрежа води до влошаване качеството и повишаване 
себестойността на подаваната вода.  

Изградена е пречиствателна станция за питейни води при с.Лакатник, а втората 
станция е при с.Искрец.  

В Община Своге са включени населени места от ІІІ до VIII функционален тип. На 
база броя на жителите, функционалния тип, промишлените консуматори и нормата на 
водопотребление в л.жит/ден /"Норми за проектиране на водоснабдителните системи", 
1986г./ са определени водните количества за питейно-битови нужди за всяко от 
населените места от Община Своге. Чрез корекционен коефициент, отчитащ влиянието 
на необходимостта от вода с питейни качества за заведенията за обществени нужди и 
селскостопанска дейност са определени общите необходими количества, отговарящи 
на БДС 2823-86 "Вода за пиене".  

Един от факторите, които са от особено значение за качествен живот, а именно 
водоснабдяването, е един съществен проблем за района и предполага осигуряването на 
допълнителни водоизточници за някои селища.  
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Таблица № 2.2.3.1.-1-Списък на водоснабдителните системи, обслужвани от 
―Водоснабдяване и канализация‖ ЕООД София 
 

№ 
Вид на системите за 

водоснабдяване Населено място Жители 

1 2 3 
  С пречистване на 

питейни води 
с.Свидня  1098 

  с.Искрец 2396 
  с.Бакьово 34 
  с. Бов 180 
  с.Брезе 312 
  с.Вл. Тричков 1472 
  с.Габровниц 287 
  с.Гара Бов 180 
  с.Дружево 317 
  с.Заноге 94 
  с.Заселе 196 
  с.Зимевица 313 
  с.Клисура  
  с. Лакатник 1421 
  с.Левище 26 
  с.Луково 306 
  с.Осеновлак 364 
  с.Ромча  
  с.Церово 1965 
  с.Огоя 140 
  с.Губислав 171 
  гр.Своге 8604 
  с.Реброво 1133 
  с.Томпсън 996 
  с.Сп. Желен 256 
  с.Батулия 190 
  с.Гара Лакатник 202 
  с.Миланово 737 

 
Таблица № 2.2.3.1.-2-Регистър на зоните за защита на питейни води от 

повърхностни водни тела на територията на Община Своге 
 

Код на 
зоната за 
защита 

Код на 
водното тяло, 

от което се 
извършва 

водовземане 
за питейни 

цели 

Описание 
на 

водното 
тяло 

Водоизточни
к, от който се 

извършва 
водовземанет

о 

Населен
о място 

Общин
а 

Водоснабдителн
о дружество 

BG1DSWIS2
8 

BG1IS135R152
6 

РВ Корит 
1,2,3, 
Владо 
Тричков 

р. Свидница Владо 
Тричков 

Своге "ВиК" ЕООД - 
София 

BG1DSWIS1
4 

BG1IS300R111
7 

РВ 
„Кръстешк
а река‖ 

Батулия 

р. Кръстешка Батуля Своге "ВиК" ЕООД - 
София 
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Таблица № 2.2.3.1-3 - Оценка на количественото състояние на подземните водни 
тела 7. 
 

Код на ПВТ 
съгласно 
приетата 

кодировка 

Наименован
ие на 

водното 
тяло 

Площ 
[km2] 

Естествен
и ресурси 

[л/сек] 

Естестве
ни 

ресурси  
[м3/ год.] 

Общо 
черпене 
от ПВТ 

[м3/ 
год.] 

Експлота
ционен 
индекс  

черпено 
количест

во/ 
разполага

еми 
ресурси 

[%] 

Статус 

BG1G00000T
JK044 

Карстови 
води в 

Западния 
Балкан 

3368,7 5661 17852529
6 856578 0 добър 

BG1G0000TJ
K045 

Карстови 
води в 

Централния 
Балкан 

9406,8 9496 29946585
6 2373718 5 добър 

BG1G00000T
J046 

Карстови 
води в 

Годечкия 
масив 

1833,7 4789 15102828
2 7495615 1 добър 

 
2.2.3.2. Канализация 
Нивото на изграденост на канализационната мрежа в общината е ниско. Частично 

изградена канализационна мрежа има в гр.Своге (60%) и селата Церово (40%), Реброво 
(20%) и гара Лакатник (30%). В останалите населени места се използват септични ями и 
попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води. Предвид ниската 
степен на изграденост на канализационна мрежа и свързаната с това липса на 
пречиствателни съоръжения за отпадни води, битово-фекалните води се заустват във 
водоприемниците без пречистване. Канализационната система на град Своге е от 
смесен тип /отвежда битови, производствени и атмосферни води/. 

 
Таблица № 2.2.3.2.-1 Агломерации без изградена ГПСОВ и ползваемост на 

канализационната мрежа от населените места с над 2 000 ЕЖ по поречия към 
31.12.2012 г. 
 

Име на 
агломерацията 

Големина, 
ЕЖ 

Ползваемост на 
канализационната 

мрежа, % 

Поречие Заустване на 
ГПСОВ във 
водно тяло 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 
Своге 8 609 60 Искър BG1IS135R1326 да 
Искрец 2 010 10 Искър BG1IS300R1018 да 
 

На територията на община Своге няма изградена пречиствателна станция за 
отпадни води, което е крайно наложително. През 2004г. е разработен проект за ПСОВ 
град Своге с два подобекта - ПСОВ гр. Своге "Център" и ПСОВ гр. Своге "Изток", кв. 
Дренов.  

                                                 
7 Оценката на количественото състояние на подземните водни тела е на база целия контур на 

водното тяло като данните се отнасят не само за Община Своге, но и за съседните общини  
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Община Своге има изготвен частичен прединвестиционен проект (ПИП)  за 
изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа – агломерация гр.Своге – 
с.Свидня. 

Реконструирана е канализационна мрежа в с. Гара Лакатник с дължина 200 м. 
След което през 2010 г. е актуализиран проекта за ПСОВ гр.Своге, като се 

предвижда да се състои от 1 бр. ГПСОВ.За финансиране се кандидатства по ОПОС. 
Изводи: 
От направения преглед на състоянието на компонент "Води" по отношение на 

факторите, влияещи върху качеството на живот на жителите в Община Своге, могат да 
се направят следните констатации и изводи:  
 Няма достатъчно информация, позволяваща оценка на количеството водни 

ресурси на Община Своге; 
 Недостатъчни са водоизточниците за водоснабдяване на селата Буковец, Владо 

Тричков, Габровица, Губислав, Дружево, Еленов дол, Желен, Зимевица и 
Церово; 

 Необходимо е да се организират санитарно-охранителни зони (пояси "Д", "Б" и 
"В") в съответствие с Наредба №2 около всички водоизточници за питейно 
водоснабдяване; 

 Необходимо е да се осъществи подмяна на износената водопроводна мрежа в 
населените места за предотвратяване на загубите на вода и запазване на 
ограничения воден ресурс; 

 Необходимо е да се направи канализация в населените места в Община Своге, да 
се заменят попивните ями с изгребни, с цел предотвратяване замърсяването на 
водоносните хоризонти; 

 Необходимо е да се изградят локални пречиствателни станции на всички 
емитери, формиращи отпадъчни води и да се осъществява системен контрол при 
изпускането на пречистените води в река Искър; 

 Водите на река Искър в участъка на Община Своге са силно натоварени от 
антропогенното действие на населените места, разположени в Софийското поле 
и са необходими съвместните усилия на жителите по поречието на река Искър за 
създаване на условия за екологичното й равновесие; 

 Необходимо е в най-скоро време изграждане на ПСОВ; 
 Необходимо е да се предприемат необходимите действия за изграждане на 

Пречиствателна станция за питейни води. 
 

2.3. Отпадъци 
Неразделна част от настоящата Общинска програма за опазване на околната среда 

е приложената (Приложение № I) „Програма за управление на отпадъците на 
територията на oбщина Своге” за програмен период 2016-2020 г.. Програмата е 
разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на 
отпадъците. 

В съответствие с изискванията на националното законодателство, управлението 
на отпадъците е пряка отговорност на общината, на чиято територия те се образуват. 
При управлението на отпадъците на територията на общината, Община Своге се 
ръководи от „йерархията за управление на отпадъците”, а именно: предотвратяването 
на отпадъците, последвано от повторна употреба и рециклиране, оползотворяване (по-
специално енергийно) и на последно място депониране. 
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2.3.1. Генерирани видове отпадъци по видове и източници 

В изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., кметът на общината 
разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците, като част от нея е 
„Програма за предотвратяване образуването на отпадъци”. Предвид разпоредбите на 
националното законодателство и стремежа на общината да въведе ефективни практики 
по предотвратяване на отпадъците, община Своге разработи такава с мотото на 
Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 2014 - 2020 г. 
„Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал". 

 
Видовете отпадъци, които се генерират на територията на Община Своге: 
- битови отпадъци; 
- производствени отпадъци; 
- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 
- опасни отпадъци 

 
2.3.1.1. Битови отпадъци 
Битовите отпадъци по смисъла на §1 т.4 от ДР на Закона за управление на 

отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 г.) са „отпадъци от домакинствата” и „подобни на 
отпадъците от домакинствата”, които се генерират от жизнената дейност на хората в 
домакинствата, фирмите, административни, обществени, търговски и увеселителни 
обекти и др. 

Един от основните ключови индикатори за политиките за предотвратяване на 
битовите отпадъци, във връзка с който имат компетенции общините е нормата на 
натрупване на отпадъците (кг./ж./г.). За община Своге, нормата на натрупване на 
отпадъците е 288,05 кг./ж./г. през 2013 г., а през 2014 г. - 301,35 кг./ж./г. Изчислената 
норма на натрупване е сравнима с нормата, която е определена за населено място от 3-
25 хил. жители съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци (2012 г.) - 295,5 кг./ж./г. Съгласно данните от Статистическия справочник на 
НСИ за 2014 г., нормата на натрупване за страната е 443 кг./ж./г., а за София -област, 
където попада Община Своге - 568 кг./ж./г.  

 
Таблица № 2.3.1.1.-1-Количества на генерираните битови отпадъци на 

територията на община Своге за периода 2013 – 2015 г. 
 

Код на отпадъка Наименование 
Количества генерирани битови отпадъци на 

територията на община Своге, [тон] 

2013 2014 2015 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 6097.46 6208.72 6183.42 

 
Данните за смесените битови отпадъци на Община Своге за периода 2013-2015 г. 

показват стабилна тенденция по отношение на количествата на образуваните отпадъци 
- приблизително 6 200 т./г. 
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Таблица № 2.3.1.1.-2 Морфологичен състав (%) на образуваните отпадъци в 
Община Своге 
 

Морфологичен състав гр. Своге села, 
Община Своге 

Община 
Своге 

Хранителни отпадъци 24,80% 18,44% 20,96% 

Хартия 20,25% 12,38% 15,50% 

Пластмаса 15,51% 11,08% 12,84% 

Текстил 1,39% 3,98% 2,95% 

Гума 0,50% 2,64% 1,79% 

Кожа 0,91% 1,37% 1,19% 

Г радински отпадъци 13,75% 22,64% 19,11% 

Дървесни отпадъци 1,74% 11,09% 7,38% 

Стъкло 6,98% 4,45% 5,45% 

Метали 2,20% 1,79% 1,96% 

Инертни материали 10,89% 9,55% 10,08% 

Опасни отпадъци от бита 1,07% 0,59% 0,78% 

ОБЩО 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Данните от проведения през 2015 г. морфологичен анализ на битовите отпадъци, 

генерирани на територията на община Своге в продължение на една година - четири 
сезона, показват че: в отпадъците на Община Своге се съдържат следните видове 
отпадъци, подлежащи на компостиране: 

 
 Хранителни отпадъци - 20,96 %;  
 Градински отпадъци - 19,11 %;  
 Дървесни отпадъци - 7,38%.  
 
Общото количество на тези отпадъци възлиза на 47,46 %, което се равнява на 3 

044 т/ г. за 2015г. Съществува потенциал за осигуряване на необходимите количества 
отпадъци, обезпечаващи функционирането на бъдеща инсталация за компостиране за 
община Своге. 

 
Поради използването на твърдо гориво за отопление през есента и зимата, 

особено в зоните в селската част, община Своге е необходимо да изгради система за 
изхвърляне на пепелта от печките. Този отпадък, особено в града попада в 
контейнерите за битови отпадъци и ще затруднява всеки един процес на сепарация. 

 
Управление на разделно събраните битови отпаъци в съответствие с чл. 19, ал. 

3, т. 6 от ЗУО и др. масово разпространените отпадъци (МРО) генерирани на 
територията на община Своге: 

 
По смисъла на § 1 т. 7 от ЗУО „Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, 

които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 
територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално 
управление. 
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Отпадъци от опаковки, Разделно събрани битови отпадъци от хартия, 
пластмаса и стъкло: 

 
Чрез националното законодателство са вменени редица изисквания, които могат 

да бъдат приложени ефективно единствено на регионален принцип. Чрез чл.19, ал.3, т.6 
на ЗУО отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012г.) се въвежда задължение на кмета на 
общината за изграждане на система за разделното събиране на битови отпадъци на 
територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и 
картон, метали, пластмаси и стъкло. 

 
В съответствие с чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО се определя изискването за постигане на 

целите по оползотворяване, а именно: 
 
- не по- късно от 1 януари 2020 г. на целта за повторна употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници не по-малко 
от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци. 

 
С § 15 на ЗУО са посочени сроковете за поетапно постигане на целта по чл. 31, ал. 

1, т. 1 от ЗУО, както следва: 
 
- до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото им тегло; 
-  до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 % от общото им тегло; 
-  до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 % от общото им тегло. 
 
Следва да се отбележи, че системите за разделно събиране и рециклиране на 

отпадъците от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, които се 
осъществяват и финансират от организациите по оползотворяване чрез схемите за 
„разширена отговорност на производителя", се отчитат и допринасят за постигане от 
общината на целите за рециклиране на битовите отпадъци. 

Освен изискванията за разделното събиране на битови отпадъци и постигането на 
цели за рециклирането им са поставени също и задължения за предварително третиране 
на отпадъците, постъпващи в депа съгласно чл. 38 от Наредба № 6 за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 
80/13.09.2013 г.). 

В съответствие с принципа "замърсителят плаща" отговорността за 
финансирането на предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя 
им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци 
отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на 
общинските администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци 
(населението) заплащат за целта "такса битови отпадъци", която постъпва в 
общинските бюджети. 

 
Таблица № 2.3.1.1.-3 Количества битови отпадъци, предадени за 

оползотворяване, в. т.ч. рециклиране за 2014 г по данни на НСИ. 
 

Вид отпадък Количества битови отпадъци, 
предадени за оползотворяване, 
в. т.ч. рециклиране за 2014 г. 

(тона) 
Хартия и картон 47 

Пластмаса 46 
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Вид отпадък Количества битови отпадъци, 
предадени за оползотворяване, 
в. т.ч. рециклиране за 2014 г. 

(тона) 
Стъкло 30 
Метали 24 
Дърво - 
ОБЩО 147 

 
*В колона "Количества битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в. т.ч. рециклиране" са 
включени количествата, разделно събраните битови и подобни отпадъци, с произход от бита, съгласно 
постъпилите в ИАОС, годишни отчети за събиране и транспорт на отпадъци. 

 
Въз основа на данните за предадените за рециклиране отпадъци от опаковки през 

2014 г. от Екопак България АД и на директно предадени отпадъци от лица, 
извършващи дейност на територията на Община Своге, количествата на хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло възлизат на 182,58 т. 

Посочените количества водят до извода, че Община Своге има 7,96 % изпълнение 
на целите по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО за 2014 г. Очевидно събраните количества са 
недостатъчни за самостоятелно изпълнение, от страна на Община Своге, на 
изискванията по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО. С цел осигуряване на изпълнението на целите 
по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО в дългосрочен план към 2020г. е необходимо: 

-  да бъдат увеличени количествата на разделно събраните битови отпадъци и 
отпадъци от опаковки от общинските системи, което може да бъде постигнато 
чрез използването на сепарираща инсталация; 

-  да се извърши разпределение на задълженията между отделните общини за 
изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от страна на Общото събрание на РСУО- 
Костинброд - в съответствие с чл.26, ал.1, т.6 на ЗУО. 

 
Масово разпространени отпадъци и задължение на кмета в съответствие с 

чл. 19 , ал. 3, т. 7 от ЗУО: 
 
На територията на община Своге функционира и се доразвива организация по 

отношение на разделното събиране на почти всички видове отпадъци, за които 
общината има ангажименти, произтичащи от националното законодателство.  

На територията на общината се прилага принципът „Разширена отговорност на 
производителя", въз основа на сключени договори за следните групи масово 
разпространени отпадъци (МРО) - Отпадъци от опаковки (ООп), Негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА), отпадъчни масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМ). За 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), като общината е сключила договори за 
сътрудничество с фирма, притежаваща разрешение за дейност с отпадъци по ЗУО. 

Предстои сключване на договор с организация за оползотворяване на излезли от 
употреба гуми (ИУГ). 
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2.3.1.2. Строителни отпадъци 
Основните дефиниции във връзка със строителните отпадъци се въвеждат с § 1 

Допълнителна разпоредба на Наредбата за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на строителни рециклирани материали (ДВ. бр. 89/2012 г.): 

 
"Строителни отпадъци" са отпадъци, получени вследствие на строително-

монтажни работи и премахване и ремонт на сгради, включващи минерални отпадъци, 
пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни 
отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 
на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО. 

"Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на СО, с 
изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се 
използват като гориво. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от 
дейностите: 

- подготовка за повторна употреба; 
-  рециклиране; 
-  оползотворяване в обратни насипи. 
"Рециклиране на СО" е всяка дейност по оползотворяване на строителните 

материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества 
за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на СО не включва 
оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които 
ще се използват като горива. 

„Подготовка за повторна употреба на ОСР" са дейности по материално 
оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством 
които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали 
отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно. 
 

Национални цели за степен на рециклиране и оползотворяване на ОСР за 
периода до 2020 г. 

 
Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020 г., е 

до 2020 г. в България да бъде развита система за управление на ОСР, която да 
осигури степен на рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци: 
 

-  до 1 януари 2016 г.- най-малко 35на сто от общото тегло на отпадъците; 
-  до 1 януари 2018 г.- най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
-  до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 
 
Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на 

количеството на образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта 
от изграждането на нови депа и други съоръжения за третиране на строителни 
отпадъци чрез широко въвеждане на практики за селективно разрушаване, както и 
събиране и съхраняване на ОСР на строителната площадка по начин, осигуряващ в 
максимална степен тяхното последващо използване. 

Информация за количествата на депонираните строителни отпадъци от Община 
Своге. 
 

Таблица № 2.3.1.2.-1 Количества оползотворени и депонирани строителни 
отпадъци за Регион Костинброд и Община Своге 
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Година 
Депонирано 
количество  

(тона) 

Оползотворено 
количество  

(тона) 

Количества от Община 
Своге  
(тона) 

2012 599,98 0,00 0,00 
2013 728,60 0,00 329,40 
2014 389,09 0,00 164,07 
2015 74,78 145,74 7,40 

ОБЩО 1792,45 145,74 7,40 
Източник: Костинброд Еко 

2.3.1.3. Производствени отпадъци 
 

По смисъла на § 1 т. 32 от ДР на Закона за управление на отпадъците: 
 
„Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. 
 
Основните източници на производствени отпадъци на територията на 

ОбщинаСвоге са представени в следните отрасли на икономиката:  
 хранително-вкусовата промишленост;  
 отрасъл - електрооборудване;  
 дърводобивна и дървообработващата промишленост;  
 лека промишленост;  
 химическа промишленост;  
 керамика и керамични изделия;  
 металургия, черни и цветни метали;  
 целулозно - хартиената промишленост.  

 
Фирми и предприятия от хранително-вкусовата промишленост: 
 „Крафт Фуудс България‖АД, гр. Своге (производство на шоколадови и 
захарни изделия); 
 „Хас-Индустрис‖ООД, с. Томпсън (фабрика за сладкарски изделия -
шоколадови и захарни изделия); 
 „ХОУК-МП‖ ООД, с. Вл. Тричков (цех за бонбони); 
 „Устрем-СМ‖ ООД, с. Гара Лакатник (сладкарски изделия и производство 
на плодови вина - малини и вино); 
 „Чемерник‖ с. Бов (био ферма и производство на синьо сирене); 
 „Пършевица‖ (мандра). 
 
Фирми и предприятия от отрасъл – Дърводобивна и дървообработващата 
промишленост 
 ЕТ „Своге Лес 2000‖, с. Свидня (дърводелна дейност); 
 „Полеми‖, с. Миланово (дърводелски цех); 
 ЕТ „Боби - Богдан Николов‖ с. Реброво (дърводелна дейност); 
 „Нади - Груп‖ ООД, с. Гара Лакатник (дърводелна дейност); 
 „НИВО - Масив‖ ООД, с. Искрец (дърводелна дейност); 
 ЕТ Росима - Росен Колев‖ с. Гара Бов (дърводелна дейност); 
 „Лонг Ко ‖ ЕООД, с. Церово (дърводелна дейност); 
 „Мургаш - Своге‖ ЕООД, с Церово (дърводелна дейност); 
 ЕТ „Добри Стоев‖, с. Томпсън (дърводелско ателие); 
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 „Истра Ес Би Си‖ гр. Своге (дърводелска работилница и склад); 
 ЕТ „Георги Георгиев‖, с. Батулия (дърводелска работилница); 
 „МИЛИ - М‖ ЕООД, с. Искрец (дърводелска работилница и склад за дърва 
за огрев). 

 
Фирми и предприятия от отрасъл - Лека промишленост 
 „Универсал Комерс‖АД (шивашка фирма); 
 „Лилия - С‖ АД (шивашки цех); 
 „ИВАС‖ с. Искрец (цех за обувки). 
 
Фирми и предприятия от отрасъл – Химическа промишленост 
 ЕТ „Шейтан‖ (пластмасови изделия); 
 „Еколайф‖ ЕООД (пластмасови изделия); 
 ЕТ „Марио‖ 10 (каучук). 
 
Фирми и предприятия от отрасъл – Керамика и керамични изделия 
 СД „Тим Шел Найденови‖ (керамични изделия/грънчарски изделия); 
 „Синтерметали‖ ЕООД с. Свидня (металокерамика). 
 
Фирми и предприятия за Металургия, черни и цветни метали 
 „Синтерметали‖ ЕООД, с. Свидня (метални изделия и компоненти на 
праховата металургия); 
 „Истра - Ес Би Си‖ ЕООД (изработка на изделия от месинг); 
 „Истра‖ ЕООД (изработка на изделия от месинг); 
 „Трейд Ист‖ ЕОД (изработка на изделия от месинг); 
 „Метал Комерс‖ ЕООД (изработка на метален обков); 
 ЕТ „Верум-Б. Благой Василев Белев‖ (преработка на цветни метали/леярна). 
 
Фирми и предприятия – Целулозно - хартиената промишленост 
 „Графобал България‖АД 

 
Отпадъците от производствената дейност на фирмите на територията на община 

Своге са опасни и неопасни отпадъци, които предварително се съхраняват на отредени 
площадки на територията на производствените предприятия и съгласно писмени 
договори се предават на лица, които притежават документи по чл. 35 от ЗУО. 
 

2.3.1.4. Опасни отпадъци 
По смисъла на §1, т. 12 от ДР на ЗУО, "Опасни отпадъци" са отпадъците, които 

притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО. 
Общината има нормативен ангажимент за създаване на условия за 

екологосъобразно управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в 
обхвата на наредбите по отношение управление на масово разпространените отпадъци. 
Тези отпадъци включват бои и покрития, градински химикали, вкл. пестициди, 
продукти от грижи за домашни любимци, химичните вещества и препарати, 
използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти. 

Община Своге може да изпълни това свое задължение чрез прилагане на мерки за 
разделно събиране на опасните отпадъци от бита чрез събирането им в близост до 
генераторите по предварително определен график чрез мобилен пункт. Община Своге 
е сключила и договори за сътрудничество с организации за оползотворяване/фирма, 
притежаваща площадка за предаване на масово разпространени отпадъци, които 
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съдържат опасни компоненти, като ИУМПС, батерии и акумулатори и ИУЕЕО, 
отпадъчни масла.  

Общината е включила и Допълнителните мерки, които целят подобряване и 
разширяване на обхвата на вече въведените мерки.  
 

Отпадъци от лечебни и здравни заведения  
 
Поради здравословния климат съществуват няколко медицински центъра на 

територията на общината:   
1. Медицински център I ЕООД – гр.Своге – многопрофилна болница за активно 

лечение; 
2. Медицински център ―Олимп‖ – гр.Своге; 
3 Медицински център ―Своге― ООД – гр.Своге; 
4. Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I"– с.Искрец. 
В съответствие с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите 

по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 
заведения (обн., ДВ, бр. 13/ 17.02.2015 г.), отговорни за целия процес на управление на 
болничните отпадъци са  

1) лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения  
2) здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето. 
В Общинския план за развитие на Община Своге (2014-2020г.) е отбелязано, че „в 

процес е поетапното въвеждане на система за разделно събиране на медицинските 
отпадъци в здравните заведения, с което се очаква да се решат проблемите с 
третирането на болничните отпадъци на територията на общината―. Липсват точни 
данни за количествата на образуваните болнични отпадъци на територията на община 
Своге. 

 

2.3.2. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, 

обхванато население от организираното сметоизвозване т.н. 

 
2.3.2.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  
Системата за събиране на смесените битови отпадъци Община Своге е 

организирана чрез използването на различни видове контейнери (Табл.№2.3.2.1.-1). На 
практика услугата се предоставя на 98,94 % от населението на общината. 

Таблица №2.3.2.1.-1 Контейнери за събиране на смесени битови отпадъци на 
територията на Община Своге към 01.01.2016г. 

№ ВИД КОНТЕЙНЕР  ГР. СВОГЕ СЕЛАТА НА ОБЩ. 
СВОГЕ 

1.  контейнери тип ‖Мева‖ с обем 110л. 852 бр. 1817 бр. 

2.  контейнери тип „Бобър― с обем 1110л. 261 бр. 188 бр. 

3.  контейнери с обем 4 м3 66 бр. 225 бр. 

 
По последни данни на НСИ към 31.12.2014г. се наблюдава че 99,6% от 

населението в страната е обхванато в организираните системи за събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци. За Югозападен район, където попада и София-
област този процент през 2014г. е 99,7%, а в София област - 99,6 %. От данните може 
да се направи заключение, че Община Своге е положила съществени усилия за 
предоставяне на голямата част от населението на услугите по събиране, 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 79 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битовите отпадъци съгл. 
чл.19, ал.2 от ЗУО.  

Информация за обслужваните населени места и броя на контейнерите по видове, 
които са разположени в тях е предоставена в Таблица № 2.3.2.1.-2. Остават още 8 
населени места, които поради трудности с преминаване на обслужващата 
сметосъбираща техника все още не са обхванати - с. Брезовдол, с. Буковец, с. 
Губислав, с. Добравица, с. Завидовци, с. Заноге и с. Манастирище. 

 
Таблица №2.3.2.1.-2 Контейнери за събиране на смесени битови отпадъци по 

населени места на Община Своге към 01.01.2016г. 
 

№ Населено място Вид контейнери, брой 
Контейнер тип 

„Бобър” 
(обем 1100 л.) 

Контейнер тип 
„Мева” 

(обем 1100 л.) 

Контейнер с 
обем 
4 м3 

1.  ГР.СВОГЕ 261 852 66 
2.  С.БАКЬОВО   1 
3.  С.БАТУЛИЯ  6 7 
4.  С.БОВ   5 
5.  С.БОВ (ГАРА БОВ) 30 148 8 
6.  С.БРЕЗЕ 2  5 
7.  С.БРЕЗОВДОЛ    
8.  С.БУКОВЕЦ    
9.  С.ВЛАДО ТРИЧКОВ 5 261 21 
10.  С.ГАБРОВНИЦА 11   
11.  С.ГУБИСЛАВ    
12.  С.ДОБРАВИЦА    
13.  С.ДОБЪРЧИН   5 
14.  С.ДРУЖЕВО 1  4 
15.  С.ЕЛЕНОВ ДОЛ    
16.  С.ЖЕЛЕН   4 
17.  С.ЗАВИДОВЦИ    
18.  С.ЗАНОГЕ    
19.  С.ЗАСЕЛЕ   2 
20.  С.ЗИМЕВИЦА   1 
21.  С.ИСКРЕЦ 49 425  
22.  С.ЛАКАТНИК    
23.  С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК) 14 272 17 
24.  С.ЛЕВИЩЕ    
25.  С.ЛЕСКОВДОЛ    
26.  С.ЛУКОВО 7 20  
27.  С.МАНАСТИРИЩЕ    
28.  С.МИЛАНОВО    
29.  С.ОГОЯ    
30.  С.ОПЛЕТНЯ 2   
31.  С.ОСЕНОВЛАГ    
32.  С.РЕБРОВО 4 125  
33.  С.РЕДИНА    
34.  С.СВИДНЯ 23 130  
35.  С.ТОМПСЪН 4 168  
36.  С.ЦЕРЕЦЕЛ    
37.  С.ЦЕРОВО 36 262  
38.  С.ЯБЛАНИЦА    
 

Община Своге разполага със специализирани автомобили за събиране и 
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транспортиране на отпадъците, които са представени в Таблица № 2.3.2.1.-3 
 

Таблица №2.3.2.1.-3 Транспортни средства на община Своге 
 

Вид на транспортното 
средство 

Модел брой 

Сметосъбиращи Мерцедес 2 
Контейнеровози Мерцедес 2 
 Ман 1 
 Ивеко 1 

 
Услугата по събиране на отпадъците и транспортиране им до регионалното депо 

с. Богьовци, община Костинброд се извършва от фирма „Евроимпекс‖ ООД, която 
притежава сътветните документи по чл. 35 , ал. 5, във връзка с чл. 35, ал. 2, т.2 от 
ЗУО.. 

 
2.3.2.2. Разделно събиране на опаковки и отпадъци от опаковки 

 
Община Своге има сключен договор с организация по оползотворяване - „Екопак 

България―, като разделното събиране на отпадъците от опаковки започва през 2009 г. 
от гр. Своге и селата Владо Тричков, Реброво и Томпсън. Системата за разделно 
събиране и сортиране на отпадъците от опаковки постепенно се разширява и „Екопак 
България― АД, понастоящем е закупила, разположила и обслужва общо 111 контейнера 
тип „Бобър‖ и тип „Ракла‖: 

 
Таблица №2.3.2.2.-1 Тип и брой контейнери за разделно събиране н аотпадъци от 

опаковки, разположени на територията на община Своге 
 

ТИП КОНТЕЙНЕР ВИД ОТПАДЪЦИ БРОЙ 
КОНТЕЙНЕРИ 

Сини контейнера, тип ‖Бобър‖ с обем 1.1 
куб.м 

хартиени и композитни 
отпадъци от опаковки 

38 

Жълти контейнера, тип ‖Бобър‖ с обем 1.1 
куб.м 

пластмасови и метални 
отпадъци от опаковки 

37 

Зелени контейнера, тип ‖Бобър‖ с обем 1.1 
куб.м 

стъклени отпадъци от 
опаковки 

36 

 
В населените места на Община Своге контейнерите за разделно събиране са 

разположени както следва: 
 
Таблица №2.3.2.2.-2-Разположение на контейнерите за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, разположени на територията на община Своге 

 
Населено място Сини 

контейнера 
тип 

„Бобър”,  

1,1 м3 

Сини 
контейнера, 

тип ”Ракла” , 
1,1 м3 

Жълти 
контейнера 

тип 
„Бобър”, 

1,1 м3 

Жълти 
контейнера, 
тип „Ракла”, 

1,1 м3 

Зелени 
контейнера 

тип 
„Бобър”, 

1,1 м3 
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бр. бр. бр. бр. бр. 

с. Владо Тричков 3 1 3 1 4 

с. Реброво 3 х 3 х 3 

с. Томпсън 3 х 3 х 3 

Гр. Своге 28 б х 27 х 26 

 
2.3.2.3. Отработени масла и нефтопродукти 
В изпълнение на изискванията на чл.39, ал.1, т.2 от Наредбата за отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр.2/2013 год.) кметът на Община Своге 
съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, като има 
сключен договор № 304/04.07.2013 г, с подписан анекс към него от 08.07.2016 г. с „Ойл 
Рециклейшън‖ ЕООД.  

Поставени са общо 10 съда с вместимост 200 литра на територията на 
автосервизите в с. Владо Тричков, с. Реброво, с. Искрец и гр. Своге. Събирането им се 
извършва по предварително съгласуван график.  

 
2.3.2.4. Луминесцентни лампи, ИУЕЕО 
В изпълнение на изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от Наредба за излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ, бр. 100/.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г.) кметът на Община Своге съдейства за извършване на дейностите по 
събиране и съхраняване на ИУЕЕО, в които са включени и луминисцентните лампи  и 
предаването им за оползотворяване, като има сключен договор с ЕТ „Мариан-Кирил 
Стоянов. 

Събирането на тези отпадъци от кметствата, училища, детски градини и 
читалища. се извършва след подадена заявка. 

 
2.3.2.5. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 
В изпълнение на изискванията на чл.16, ал.1, от Наредба за излезлите от употреба 

моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 7/ 2013 г., изм. и доп.) кметът на Община 
Своге съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУМПС и 
предаването им за оползотворяване, като има сключен договор с ЕТ „Мариан-Кирил 
Стоянов. 

 
2.3.2.6. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 
В изпълнение на изискванията на чл.27, ал.1, от Наредба за батерии и акумулатори и 

за негодни за употреба батерии и акумулатори (обн., ДВ, бр. 2/ 2013 г., изм. и доп.), 
кметът на Община Своге организира дейностите по разделно събиране на портативни и 
автомобилни НУБА и оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите 
за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА на 
база  сключен договор 382/20.12.2012 г. с „Екобатери‖АД. 

Разположени са съдове за събиране в общинска администрация и кметства по 
населените места, читалищата, детски градини и училищата. Събирането им се 
извършва по предварително съгласуван график. Определени пунктове за събиране на 
негодните за употреба батерии, както следва: 

 с. Церово - 1 бр; 
 с. Реброво - 1 бр; 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NUBA/_66_28_08_2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NUBA/_66_28_08_2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NUBA/_66_28_08_2015.pdf
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 с. Искрец - 2 бр; 
 с. Вл. Тричков - 1 бр; 
 с. Томпсън - 1 бр; 
 с. гара Лакатник - 1 бр; 
 с. Реброво - 1 бр. 
 
На територията на гр. Своге има 8 пункта за събиране на негодните за употреба 

батерии. Пунктовете са разпределени както следва: 
 център - 2 бр; 
 кв. „Джиджовица‖ - 1 бр; 
 кв. „Република‖ - 1 бр; 
 кв. „Дренов‖ - 1 бр; 
 кв. „Старо село‖ - 1 бр; 
 кв. „21‖ - 2 бр  

 
2.3.2.7. Излезли от употреба гумми (ИУГ) 
В изпълнение на изискванията на чл.20, ал.1, от Наредба за изискванията за 

третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ. бр.73/ 2012 г.), кметът на Община 
Своге, е в процес на преговори и за сключване на договор с организация за 
оползотворяване на ИУГ. 

 
2.3.2.8. Предварително третиране на отпадъци 
На територията на Община Своге няма действащи съоръжения за предварително 

третиране на отпадъците преди крайното им обезвреждане. В бъдеще обаче такова 
третиране ще бъде необходимо за да се изпълнят законовите изисквания за намаляване 
на количествата на генерираните отпадъци, както и за оползотворяване на 
рециклируемите отпадъци. 

В Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.) е предвидено 
изграждането на 6 претоварни станции. В Приложение към плана е представен  
Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят претоварни станции за 
битови отпадъци, но Община Своге не е посочена изрично. Същевременно в 
Общинския план за развитие на Община Своге (2014-2020г.) е предвидена Претоварна 
станция на територията на Община Своге, включително съоръжение за компостиране 
(Издадено е разрешение със заповед № 1216 от 29.08.2012г. на Кмета на Община 
Своге. Предвиденият терен се намира в землището на с. Свидня). Целта на 
претоварната станция е да намали обема на транспортираните до регионално депо 
Костинброд отпадъци на община Своге и да осигури постигането на целите на 
общината по рециклиране на отпадъците. Предвид намалените количества на 
отпадъците, не е целесъобразно изграждането на претоварна станция за периода 2016-
2020г. 
 

2.3.2.9. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
Депониране 
Депото за битови отпадъци на община Своге е 6,957 дка и се намира в местността 

„Бабин дол‖ в землището на с.Церово (имот №000379 с ЕКАТТЕ78481). Депото е 
публична общинска собственост и с начин на трайно ползване – сметище. Разположено 
е североизточно от града, на левия бряг на р.Искър в Искърското дефиле, след спирка 
„Желен‖ между пътя София - Мездра и ж.п. линията София - Мездра, в западна посока 
спрямо ж.п. линията. Депото е изградено в естествен дол по дъното на който е 
построен тръбопровод за отвеждане на водите от водосбора на дере „Бабин дол‖. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf
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Водите от водосбора над депото се събират от пътна канавка и се насочват към Тръбен 
водосток с начало от западната страна на пътя. Водостокът преминава под пътя, под 
самото депо и излиза в петата на откоса на натрупаните битови отпадъци, излива се в 
канавка свързана с водосток преминаващ под ж.п. линията. Депото е разположено 
непосредствено до пътя София - Мездра, оградено е с метална ограда. За достъп до 
площадката в най - ниската част, района на ж.п. линията, е прокаран път на трошено-
каменна настилка с наклони от 10 -12%. Депонирането на отпадъци е започнало без 
предварителна подготовка на дъното на депото. Мястото на ситуиране на депото, в 
близост до ж.п. линията и неговия профил не позволяват механизирано уплътняване и 
засипване с пръст на откосите. Отпадъкът е уплътняван при транспортирането до 
депото. Приетите отпадъци са прибутвани с булдозер. Невъзможността за уплътняване 
на отпадъчното тяло е предпоставка за развитие на деформационни процеси и опасност 
от свличане. През имота преминава електропровод 20 кV. Натрупаният битов отпадък 
на площадката е непосредствено под далекопровода. Достигната е височина на 
натрупване на отпадъците в различните части на терена между 15м. и 21 м. 
Депонираните до 2001 г. отпадъци са около 150 000.00 м³. По експертна оценка на 
Екострой М&М, към м.06, 2012г. общото количество на натрупаните отпадъци е 313 
808, 900 т. Община Своге има изготвен и одобрен Работен проект за рекултивация от 
2009г., актуализиран 2012г. При актуализацията от Екострой М&М се изготвя Работен 
проект за рекултивация на общинско сметище – актуализация 2012г. В този проект се 
констатира, че: − Водите от терените над депото се изливат в депото; − Тялото на 
депото е в критично състояние на равновесие.  Съгласно изготвената КСС към проекта, 
рекултивацията на обекта възлиза на 2 445 000 лв.   
Обектът е втора категория строеж съгл. буква „г―, т.2, ал.1, чл.137 на ЗУТ - съоръжения 
и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез 
повърхностно запечатване с горен изолиращ екран. 

 

От 2013г. Община Своге участва в регионална система за управление на 
отпадъците - Регион Костинброд и депонира битовите и строителните си 
отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините 
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, землището на 
с.Богьовци, м.Гоняреви падини. 

Термично третиране 
На територията на Община Своге няма действащи инсталации за термично 

третиране на отпадъци. Болничните отпадъци в Община Своге в момента се предават 
за обезвреждане в инсинератора в град София,на базата на сключен договор. 

 
Биологично третиране 
Съгл. чл.8, ал.5 на Наредбата „количеството на разделно събраните и 

оползотворените битови биоотпадъци се зачита при изпълнение на целите за 
ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци по чл. 31, 
ал. 1, т. 2 ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО―. Кметът на 
общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на 
образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини 
по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на съответната община. 

При планирането на мерки за намаляване на депонирането на биоотпадъци трябва 
да се вземат предвид също и следните разпоредби:  
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 Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани 
разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за 
оползотворяване; 

 Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от 
законодателството за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци (чл.8, 
ал.4 от Наредбата).  

Въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 
показателите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, 
като тези от тях, които изпълнят посочените цели за ограничаване на количествата 
депонирани биоразградими отпадъци за оползотворяване на биоотпадъците се 
освобождават от 50 % от дължимите отчисления за депониране.  

Понастоящем в Община Своге не е изградена система за разделно събиране на 
биоотпадъците и не се прилагат методи за третирането им. Биоразградимата част от 
смесените битови отпадъци постъпва за депониране. Депонирането обаче е поставено 
на последно място в йерархията на управление на отпадъците. Постъпването на 
отпадъците за депониране отнема ценни ресурси (компост, енергия) от икономическия 
и природния кръговрат. Община Своге има изготвен Анализ на морфологичен състав 
на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Своге в продължение на 
една година – четири сезона―. Въз основа на доклада са определени количествата на 
биоразградимите отпадъци и се предлагат мерките за постигане на целите, заложени в 
националното законодателство, които могат да се предприемат от Община Своге:  

 Подготовка на проект за инсталация за компостиране, като част от 
инфраструктурата с която Регион Костинброд ще кандидатства по 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци― по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. 

 Строителство на инсталация за компостиране за Община Своге (капацитет 
3000 т./г.) със средства по ОПОС 2014-2020; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците, която 
включва: - Закупуване и разполагане на контейнери за събиране на 
биоотпадъците при източника на образуване; - Закупуване на специализирани 
транспортни средства за обслужване на контейнерите; -Закупуване на 
специализирана техника за шредиране на отпадъците и за пресяване на 
готовия компост, която да се използва на регионален принцип. 

 Определяне на местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и 
съхраняване на биоотпадъци в Община Своге.  

 
Други методи за обезвреждане/оползотворяване 
На територията на Община Своге няма инсталации за изгаряне или физико-

химично обезвреждане на отпадъци. 
 

2.3.3. Стари замърсявания с битови и други отпадъци 

Всички нерегламентирани сметища на територията на община Своге са закрити. 
При възникване на нерегламентирано сметище то своевременно се закрива.  
Основен проблем за решаване, който стои пред Община Своге е пристъпване към 
рекултивация на съществуващото сметище в землището на с. Церово.  

След, като депото бъде рекултивирано, най –голямо значение имат 
следексплотационните грижи и мониторинг на закрити депа. 

Основната цел на проекта за рекултивация е да се постигне високо ниво на 
опазване на околната среда и минимизиране на риска от старите замърсявания. 
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Постигането на тази цел ще допринесе за цялостното развитие на системата за 
управление на отпадъците в Р България, като осигури намаляването на броя на депата 
за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, ще предотврати 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и осигури изпълнението на дейности по 
мониторинг и последващ контрол. Чрез проектното решение за закриване и 
рекултивация на депото трябва да се постигне:  

- изолиране на отпадъците и минимизиране на инфилтрата в сметищното тяло, 
който се образува в резултат на атмосферните води; 

-  стабилизиране на тялото на депото. След закриването на депото Община 
Своге трябва да спазва всички конкретни предписания на РИОСВ-София във 
връзка със следекслоатационните грижи и мониторинга.  

Изводи Закриването и рекултивацията депото ще се извърши от община Своге, 
която е собственик на депото.  

Като източник на финансиране следва да се използват общински средства, с 
каквито общината не разполага. В тази връзка Община Своге трябва да насочи 
усилията си към окомплектоване на проекта и кандидатстване пред ПУДООС. След 
одобряването на финансиране, следващите стъпки са: 

- обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за 
извършване на строителните дейности по проекта; 

- сключване на договор за извършване на строителните дейности по проекта. 
 

2.3.4. Площадки за дейности с отпадъци 

На територията на Община Своге, дейности с отпадъци на основание издадени 
документи по чл. 35 от ЗУО извършват дейности следните дружества: 

 ЕТ „Мариан-Кирил Стоянов‖; 
 Султан Метал ООД. 

 

2.3.5. Пестициди, препарати за растителна защита 
На територията на Община Своге няма складове за съхраняване на вредни 

вещества и пестициди, препарати за растителна защита, както и няма налични 
количества от препарати за растителна защита и пестициди. През 2007 г. е бил 
реализиран проект по събирането, преопаковането и изпращането за изгаряне в 
съоръжение в Германия на наличните на територията на Община Своге продукти за 
растителна защита с общо количество 13 790 кг. от четирите склада в с. Гара Бов, с. 
Искрец, с. Миланово, с. 3имевица. Пестицидите са били предадени на фирма „Балбок 
Инженеринг‖ ООД. 

До настоящия момент не е констатиран риск за замърсяване на водоизточници за 
питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти и чувствителни 
екосистеми. 

2.3.6. Чистота на територията на населините места - състояние, честота на 

почистването, на миенето на улиците, кошчетата за отпадъци в населените 

места 

Почистването на обществените площи-тротоари, улици, места за обществено 
ползване, паркове, градинки, детски площадки се извършва от фирма „Искър 2000‖ 
ЕООД. Дейностите по: ръчно метене, механизирано метене, миене с автоцистерна по 
график и почистване на прорастнала трева и дървесни издънки по тротоари и улични 
платна и места за обществено ползване се извършва по график. 
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Изводи 
От направения преглед на влиянието на фактора "Отпадъци" по отношение на 

опазване на околната среда и качеството на живот на жителите в Община Своге, могат 
да се направят следните констатации и изводи:  

 Необходимо е да се създаде система за разделно събиране на биоотпадъци. 
Чрез системата ще се осигури събирането на  биоотпадъци и 
биоразградимите отпадъци, подходящи за производството на компост. 

 Необходимо е Община Своге и организациите по оползотвряване на МРО да 
обсъдят и приложат мерки за информиране на населението по отношение на 
разделното събиране на отпадъците, което респ. ще доведе до по-активно 
участие и увеличаване на събраните количества.(най- важно за отпадъците за 
опаковки); 

 Рекултивация на старото общинско сметище; 
 Подготовка на проект за изгражданен на инсталация за компостиране в 

община Своге, като част от инфраструктурата с която Регион Костинброд ще 
кандидатства по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци― по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-
2020 г; 

 Създаване на адекватен административен потенциал за управление на 
отпадъците включително създаване на инспекторат, който да се грижи за 
спазване на екологичното законодателство от страна на гражданите и 
контрол на работата на фирмите. 
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2.4. Почви и нарушени терени  
2.4.1. Видове почви на територията на общината. Замърсени почви, 

източници на замърсяване – проблем 

Компонента почва на околната среда е незаменим, ограничен и невъзстановим 
природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване, 
както и неговото устойчиво ползване и управление. Опазването на почвите изисква 
комплексен подход и последователни действия. Уврежданията на почвите са в резултат 
на неустойчиви, вредни за околната среда, производствени практики във всички 
сектори на икономиката. За предотвратяване на тези процеси е необходима 
последователна политика, подходяща нормативна база и значителен финансов ресурс 
за стимулиране и поощряване.  

Климатичните особености на умерено-континенталния климат в планински 
условия, геоложката основа и характерът на естествената растителност са 
способствали за образуването на разнообразна почвена покривка. Според почвено-
географското райониране на България (Нинов, 1997) територията на община Своге 
попада в Старопланинския средно висок пояс на Долнодунавската почвена подобласт. 
Основните почвени типове са метаморфни, плитки и наносни почви.  

Най-широко разпространени са метаморфните кафяви планинско-горски почви. 
Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка мощност на хумусния 
хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен капацитет, добра 
дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени пространства) 
имат значение за земеделието - отглеждане на картофи и малини, или използването им 
за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на несъобразено 
антропогенно натоварване.  

За карстовите терени присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни почви 
(рендзини). Почвената покривка на рендзините е фрагментирана от голи варовити 
скали и карстови образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения 
на скални късове и високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус 
варира от 2 до 10-12% при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват 
ефективното им стопанско усвояване. Азонално представени са и наносните почви, 
формирани в речните тераси. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и овощни 
насаждения и за ливади. 
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Фиг. 8. Почвени типове и ландшафтни обекти в Община Своге 

 
 

Основни източници за замърсяване на почвите са промишлеността, транспорта, 
неправилната употреба на химични средства за растителна защита, напояването със 
замърсени води.  

Почвената покривка се е образувала предимно върху акумулативна материнска 
подложка - кватернерни алувиални глини и пясъци, делувиално-пролувиални наслаги, 
плиоценски седименти, разнообразни по състав и литология, несвързани или слабо 
свързани алувиални покривни изветрителни кори, заблатени, богати на органична 
материя и др.  

Най-общо може да се каже, че почвите са бедни, с преобладаваща IX-тa категория 
на плодородие. Обработваемите земи на територията на общината са сравнително 
малко и представляват. само 1.41 % от общата площ /866 127 дка/ или са 12 242 дка.  

В Община Своге може да се направи следната най-обща характеристика на 
почвената покривка:  

- в най-ниските части на терена, покрай реките и техните притоци, както бе 
споменато по-горе се срещат - наносни почви (алувиално-делувиално ливадни );  

- в подножията на склоновете - делувиални и делувиално- ливадни;  
- в долния край на деретата- пролувиални и пролевиално- ливадни;  
- на височина до 600-700 м.- канелени горски;  
- над 700 м.- кафяви горски;  
 
Почвените проучвания показват, че основните типове почви са кафяви-горски и 

хумусно-карбонатни. Изключително разнообразния релеф, надморската височина и 
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ерозионните процеси са изиграли специфична роля при формирането на различните 
типове кафяви горски почви: светли - заемащи обикновено припечните изложения, 
кафяви горски преходни - определящи среднобогатите изложения и рядко кафяви 
тъмни - на северните изложения.  

Насажденията и културите, заемащи различните подтипове на кафявите горски 
почви и карбонатния чернозем се различават помежду си като по състав, така и по 
растеж и продуктивност. По начало кафявите светли горски почви са предимно плитки 
и средно плитки, хумусният хоризонт има мощност от 1 до 12 см, но нерядко е почти 
изцяло измит. Хумусното съдържание в повърхностния слой е високо - от 4 до 5%, но 
бързо намалява по дълбочина на профила. Съдържанието на общ азот е 0.3-0,4%; рН е 
от 4 до 6,5; механичният състав е глинесто песъклив. Този тип почви характеризира 
бедните и ерозирани месторастения, заети от иглолистни култури и насаждения от 
келяв габър, космат дъб и др. с ниска продуктивност, силно повлияни от замъсяването 
и антропогенната дейност. Естествените екосистеми се нуждаят от реконструкция с 
цел подобряване на състава и продуктивността им и следователно подобряване на 
социалните им функции.  

Кафявите горски преходни почви са с хумусен хоризонт 35-40, хумусното 
съдържание в повърхностния слой е 7-8%. Общият азот е над 0,2%, т.е. достатъчно за 
изхранване на насажденията и културите; рН е от 4,4 до 6,8; механичният състав е 
глинесто песъклив до средно песъкливо-глинест.  
 

Почвата е с добър водно-въздушен режим. Следователно почвено-климатичните 
условия обуславят формирането на среднобогати месторастения и високопродуктивни 
дъбови и букови дендроценози, а изкуствените иглолистни биоценози са с твърде 
висока продуктивност.  

Сравнително рядко, предимно по северни изложения се срещат кафяви горски 
тъмни почви. Те са с мощен, тъмен хумусен хоризонт. По целия А хоризонт хумусът е 
5-7%, а азотът е 0,3-0,4%. Формират богати букови месторастения. Иглолистните 
култури са с висока продуктивност, добър статус и отлично самовъзобновяване.  

Характерно за кафявите горски почви за района е, че те са в по-голямата си част с 
нарушен морфологичен строеж, липса на добре изразени генетични хоризонти, като 
следствие от активни ерозионни процеси, развили се в една или друга степен в един 
продължителен период от време. Трябва да се подчертае, че ерозията като цяло, в 
резултат от активната дейност на секцията по укрепване Своге от 1925 до 1951г., след 
това и на ГС Своге е овладяна. Пороищата и голите склонове са заети от акациеви и 
иглолистни култури, а баражите са укротили буйните старопланински порои. 

Значителна част от територията е заета от хумусно-карбонатни почви. Те са 
плитки, с влошен влажностен режим. По отношение на хранителните елементи те са 
добре запасени, но голямото количество калций в тях блокира разлагането и 
усвояването на органичната материя. Само при висока влажност формират средно 
богати месторастения, заети са с култури от черен бор. Поради влошен хранителен и 
влажностен режим културите от бял бор върху такива почви са с ниска продуктивност, 
с висока степен на хлороза. Следователно при бъдещи залесявания белият бор трябва 
да се избягва.  

Мъртвата горска постилка е крайно неравномерно разпределена, разкъсана, а 
върху стръмните терени и бедните месторастения липсва. Количеството и варира от 0 
до13 т/ха.  

Данните от лабораторните проучвани показват, че най-силно е замърсяването с 
олово, които са стари замъсявания от Софийска община (включително и Кремиковци) 
и флотацията на гара Елисейна. В момента дейността им е прекратена, но това  не 
променя състоянието за замърсеност на почвите. В преобладаващия брой пробни 
площи то е от 1 до 5 и повече пъти над ПДК. При медта около една трета от площите 
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са с ПДК от 1 до 3 пъти по-високо, а при цинка - до една втора от пробните площи са с 
ПДК над нормите от 1 до 3 пъти. Изследванията показват, че съдържанието на манган 
в почвата варира в широк диапазон от 200 до 1200 мг/кг, като средното му съдържание 
е 900 мг/кг. В района съдържанието на манган достига на някои места до 6500 мг/кг 
или 5-6 пъти над фоновото за България.  

В зависимост от замърсяването на почвите с тежки метали, те могат да бъдат 
разпределени на следните групи:  

І - Група - замърсяването с тежки метали има антропогенен характер. При тези 
почви повърхностният слой на почвата (0-5 см) съдържа най-много тежки метали. 
По-малко е тяхното съдържание в пласт 5-20 см и най-малко на дълбочина 20-40 
см.  
ІІ - Група - съдържанието на тежки метали се увеличава от долните почвени 
слоеве към повърхността - това изключва антропогенен произход на 
замърсяването.  
ІІІ - Група - съдържанието на тежки метали не се променя по почвените 
хоризонти. Това дава основание да се счита, че замърсителите постъпват като 
техногенно, така и от основните скали.  

 

Антропогенният характер на замърсяването на почвата се доказва и от факта, че 
медта достига до 45 мг/кг, цинка - 143 мг/кг и мангана - 345 мг/кг в основната скала, 
т.е. той не може да бъде източник на замърсяване на почвата.  

Биологичната вредност на тежките метали и нейната стопанска оценка се 
определя от тяхната подвижност и възможността им да проникват в растенията.  

Биохимичните изследвания показват, че активността на тежките метали се 
определя от рН на почвата, количеството на органичното вещество, сорбционния 
капацитет и механичния й състав. От тази гледна точка стойността на рН=5 е гранична. 
Под нея започва разграждането на почвата - обедняване на базите, поява на обменна 
киселинност, а хумусно съдържание около 2% създава предпоставки за блокирането на 
йоните на тежките метали.  

Влошаване състоянието на естествените и изкуствените дендро и агроценози е 
възможно при рН<4,5, при което катионите на тежките метали преминават в 
разтворимо състояние и заместват във веригата на минералното хранене катионите на 
калция, магнезия, желязото и др.  

Някои производствени дейности, като добива на руди за цветни метали в 
поречието на река Тресковец (с. Бов, Горни Бов, Лакатник, Горен Лакатник), река 
Габровница (с. Еленов дол, Осеновлак), река Искрецка (над водохранилище "Леща"), 
уранодобива, кариерите за пясъчници (гара Бов), доломити (с. Церово, Искрец, 
Лакатник), шиети (с. Владо Тричков), водят до унищожаването на горски и поземлен 
фонд и едновременно с това предизвикват опасност от замърсяване на околната среда с 
тежки метали, радионуклиди и прах.  

В резултат на отрицателното въздействие на депото за ТБО, което 2013 г. е 
спряла експлоатацията, но не е рекултивирано, терените, разположени в 
непосредствена близост до него също са замърсени и негодни за ползване поради 
възможно наличие на тежки метали в тях.  

Трябва да се отбележи, че е необходимо да се наложат ограничения в 
евентуалното наторяване с компост от селскостопанската дейност в района на 
сметището на разстояние около 500м, където концентрацията на тежки метали е 
повишена.  

Установено е, че в 41 % от почвите в Община Своге се наблюдава процес на 
вкисляване и отмиване на базите, което е опасна тенденция при ниския сорбционен 
капацитет при кафявите горски почви. Най-силно е излужването на тежките метали в 
дълбочина при ниско съдържание на хумус, рН<5 и лек механичен състав.  
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В същото време следва да се отбележи, че първата преграда пред аерозолите на 
тежките метали е мъртвата горска постилка, където те се акумулират в най-долния 
хоризонт. Вече беше подчертано, че в разглеждания район мъртвата горска постилка е 
силно разкъсана и с незначителна дебелина - тя е недостатъчна преграда за 
замърсяващите вещества, които при благоприятни условия достигат до дълбочина 50 
см.  

Към 2015 г. на територията на Община Своге няма складове за съхраняване на 
вредни вещества и пестициди, препарати за растителна защита, както и няма налични 
количества от препарати за растителна защита и пестициди.  

Последно през 2007г. е бил реализиран проект по събирането, преопаковането и 
изпращането за изгаряне в съоръжение в Германия на наличните на територията на 
Община Своге продукти за растителна защита с общо количество 13 790 кг. от 
четирите склада в с. Гара Бов, с.Искрец, с.Миланово, с.3имевица. Пестицидите са били 
предадени на фирма "БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ‖ ООД -гр.София.  

Количества по складовете: 
 с.Зимевица -3 824,11 кг.  
 с.Искрец - 4 276,55 кг ..  
 с.Миланово - 3 243,00 кг.  
 с.гара Бов -2 346,4 кг.  
Общо: -13790 кг.- са премахнати  

 
Анализът на резултатите относно замърсяването на почвата позволява да се 

направят следните  

Изводи 
От направения анализ и лабораторни измервания на почвите в Община Своге, 

могат да се направят следните констатации и изводи:  
 По време на експлоатацията си вредните емисии на МДК Елисейна са 

въздействали върху горските екосистеми до 10-12 км от източника, като 
най-силно е замърсяването с олово. Концентрацията му в почвата е над 
фоновите концентрации за почвите в България.  

 Оловото е съсредоточено в повърхностните 5-10 см, където се формират 
стабилни комплекси с хумусните вещества. Те мигрират при ниски 
стойности на рН, бедни почви и лек механичен състав.  

 Съдържанието на манган е до 5 пъти над фоновото за страната с тенденция 
към миграция в дълбочина.  

 Замърсяването с мед и цинк на много малко места и не представлява 
сериозен проблем.  

 Токсичното действие на тежките метали е възможно при рН <от 5 на 
почвата. Такива почви са с ниска степен на наситеност с бази (под 50%) и 
с нисък сорбционен капацитет.  



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 92 

2.4.2. Заблатени почви  

 
Фиг.9.Заблатени почви на територията на общината 
 

 
 

2.4.3. Ерозирали почви  

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени 
частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или 
антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено влияние върху 
функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 
прилежащите територии. 

Ерозията води до намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, 
количеството на хранителните елементи и запасите на почвена влага, изчерпване на 
филтриращия и буферния капацитет на почвата, намаляване на съдържанието на 
почвено органично вещество, загуба на биоразнообразие, деградация на почвената 
структура,образуване на почвена кора, разпространение и акумулация на замърсители 
във водните течения и в зоните на акумулация на наноси. 

В равнинните и хълмисти области, преобладават неерозирани почви. За района на 
Искърското дефиле по стръмните планински склонове е изразена предимно водната 
ерозия. Това поначало природно явление е подпомогнато от стопанската дейност на 
човека чрез обезлесяването. Ерозионни процеси протичат ограничено в резултат на 
добивната дейност на строителни материали.  

Наличието на разновидна геоморфоложка структура на земните пластове в 
района на Община Своге, положени на литоложка основа с различна твърдост 
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предопределя не малък брой със силно изразени ерозионни и свлачищни процеси. Това 
води до нарушаване целостта на изградената техническа инфраструктура и оскъпяване 
на новоизграждащата се такава /пътни настилки, водопроводи, канализация и др. 

2.4.4. Вкислени и засолени почви  

Вкисляването на почвите е естествено протичащ процес, чийто интензитет зависи 
от генетична обусловеност и от антропогенни фактори и се характеризира с 
понижаване на рН на почвата, поява на обменна киселинност и развитие на алуминиева 
и/или манганова фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, молибденов 
дефицит,подтисната микробиологична активност и киселинна деструкция на 
глинестите материали. Основен фактор за вкисляването на почвите в България е 
едностранчивото торене с азотни торове.Успоредно с процеса на вкисляване се 
променя подвижността и достъпността на редица почвени елементи, които оказват 
пряко и косвено влияние върху системата почва – растение – човек. 

Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за 
очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното 
повърхностно преовлажняване. 

Реакцията на почвата оказва съществено влияние върху почвообразувателния 
процес и върху почвеното плодородие. От нея зависи до голяма степен жизнената 
дейност на микроорганизмите, посоката на биохимичните процеси и достъпността на 
хранителните вещества за растенията. Прието е, че най-благоприятна за растенията е 
слабо киселата и неутрална реакция на почвата.  
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Фиг.10.  Вкислени почви на територията на общината 

 
 
Няма данни за засолени почви на територията на общината. 
 

2.4.5. Нарушени терени от добивни дейности  

Въгледобивната дейност на мина "Антрацит" и мина "Антра"- с. Томпсън е 
довела до нарушаване на екологичното равновесие, в частност до влошаване 
качеството на намиращите се в непосредствена близост почви. Мина „Антрацит‖ има 
изготвени проекти за техническа и биологична рекултивация. „Еко Антрацит‖ ЕАД – 
гр. Димитровград, като е уведомила Община Своге че има проект за техническа и 
биологична рекултивация на надземните площадки на обект „Север‖ и „Юг‖ от 
участък „Първи и шламохранилището на мина „Антрацит‖. 

Част от проблема, свързан с опазването на почвата, се свежда до извършването на 
наложителни мероприятия за техническа и биологична рекултивация на табани от 
отдавна закрити и изоставени рудници и кариери за добив на инертни материали  
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Фиг.11. Кариери на територията на общината 

 
 

2.5. Защитени територии и биоразнообразие. Развитие на туризма.  
В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към 

Старопланинския район на Балканската провинция (Асенов, 2006). Планинският облик 
на района предполага наличието на изразена височинна поясност в разпределението на 
растителността. Основните дървесни видове са дъб, бук и габър. В процеса на 
антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени 
агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични горски, храстови и 
тревни формации. В резултат на провежданите залесителни мероприятия през 80-те 
години на миналия век се срещат култури от бял и черен бор, смърч, дуглазка ела, 
акация и топола. 

В най-ниската част на склоновете при северна експозиция доминират дъбовите 
гори, съставляващи формацията на горуна (Querceta dalechampii). В среднопланински 
условия преобладаващо участие има формацията на бука (Fageta moesiacae). 
Значителна част от карстовия субстрат на планините Козница, Понор, Врачанска и 
Ржана е заета от гори от мизийски бук (Fagus moesiaca). В южните ниски склонове на 
Врачанска планина се наблюдава производна растителност от келяв габър (Carpinus 
orientalis). В Искърския пролом е характерно образуването на формацията на водния 
габър (Ostryeta carpinifoliae). Ниските десни долинни склонове на пролома са покрити 
с вторично възникнали гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus 
orientalis), а в долината между Своге и Реброво, както и в склоновете на река Искрецка, 
са разпространени смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) 
(Асенов, 2006). Силно неблагоприятно влияние имат опожаряванията, практикувани в 
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миналото върху билните зони в планините за увеличаване площта на пасищата. 
Непосредственият ефект от тези действия е драстичното засилване на ерозионните 
процеси. Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения, сред 
които жълта тинтява (Gentiana lutea), бял равнец (Achillea millefolium complex), кукуряк 
(Helleborus odorus), брош (Rubia tinctorum) и много др. Те са обект на опазване, 
съгласно „Програма за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в 
Община Своге‖. Районът е изключително богат на редки и защитени видове. Тук са 
установени находища на 50 растителни вида балкански ендемити, 90 вида и подвида 
български ендемити и 20 вида локални ендемити (Асенов, 2006). В Искърския пролом 
между Своге и Лакатник са находищата на българските ендемити велчево плюскавиче 
(Silene velcevii) и ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii). Във Врачанска планина се 
наблюдават ендемитните находища на балканската власатка (Festuca balcanica), 
нейчевата власатка (Festuca xanthina), жешлята (Acer heldereichii) и на редкия вид 
сръбска синя китка (Orobanche serbica). 

Старопланинският район е богат на речна пъстърва, лешанка, говедарка и главоч, 
обитаващи студените и богати на кислород планински реки. По-характерни 
представители сред амфибиите са дъждовникът, алпийският тритон и жълтокоремната 
бумка, а сред влечугите - зеленият гущер, смокът мишкар, медянката и усойницата. 
Птичият свят наброява повече от 200 вида, сред които типичните за района – осояд 
(Pernis apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo). В буковите гори 
се срещат над 60 вида птици, в т.ч. червенушка, чинка, орехче. В скалистите долини на 
реките, най-чести, обитатели са белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), ловният сокол 
(Falco сherug) (само прелитащ, няма установено гнездене), керкенезът (Falco 
tinnunculus) и др. Изключително богато е разнообразието от прилепи. От хищниците, 
все още, се срещат кафявата мечка (Ursus arctos), вълкът (Canis lupus), а в по-големи 
популации – лисицата (Vulpes vulpes) и язовецът (Meles meles). Типични обитатели от 
двукопитните са дивата свиня (Sus scrofa), сърната (Capreolus capreolus) и 
благородният елен (Cervus elaphus). 

По класификацията на Груев, 1988 г., територията на община Своге попада в 
Планински биогеографски район, Старопланински подрайон. 

В биогеографско отношение Планинският район на България се характеризира с 
господство на севернопалеарктични организмови форми, както и с алпийско и 
карпатско биотично влияние (и наличие на видове от европейския планински елемент). 
Заселването му с флора и фауна от тези райони се е осъществило главно през 
кватернера като резултат от захлаждането на климата. След оттеглянето на ледниците 
тези студеноустойчиви форми са заели високите планински части на района. Тук е 
мястото да се отбележи, че Планинският район е единствен в България, в който са 
разпространени ледникови реликти между растенията и животните. Това се дължи 
главно на хладния климат във високите му части, който е сходен с климата на големите 
географски ширини на северното полукълбо. Освен тях се срещат и малък брой 
терциерни (планински по произход) видове, преживели заледяванията и възстановили 
след тях високопланинския си ареал. Общо взето обаче, терциерните реликти са 
характерни  главно за предпланините и ниските планински части, които отнасяме към 
разгледаните дотук райони. 

Старопланинският подрайон включва средния и високопланинския пояс на 
главната верига на Стара планина и на Същинска и Сърнена Средна гора. Всъщност, 
към високопланинския пояс в подрайона се отнасят само някои части на Стара планина. 

Флората на Старопланинския подрайон се характеризира със северен и планински 
видов състав. По данни на Бондев (1984) повече от половината растителни видове на 
Стара планина имат произход от планинските иглолистно-широколистни центрове на 
Европа и Евразия. Те са разпространени именно в разглежданите пояси. 
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Представителите на южния комплекс са твърде малко и достигат само до основата на 
среднопланинския пояс. 

В Старопланинския подрайон се установяват ясни флористични връзки с 
Карпатската планинска система. Тук се срещат единствено у нас (между 1100 и 2300 м 
н. в.) карпатските видове Lathyrus transsylvanicus (трансилванско секирче), Linum 
extraaxillare (старопланински лен), Bupleurum longifolium (дълголистна урока), Asperula 
capitata (старопланинска лазаркиня) и Senesio umbrosus (сенчест спореж). Това са 
видове с планински произход, намерили възможност за разселване в Старопланинската 
верига, която е естествено продължение на Карпатите. 

Във фаунистично отношение, Старопланинският подрайон е богат на ледникови 
реликти. Ледникови реликти, които обитават Старопланинския подрайон, са: 
Paraleptophlebia tumida от еднодневките, Melanoplus frigidus от скакалците, Amara 
erratica, Elophorus glacialis, Corymbites cupreus от твърдокрилите, Erebia epiphron, 
Hadena maillardi, Larentia cognata от пеперудите и др. Към ледниковите реликти се 
отнасят също планинската жаба (Rana temporaria), живораждащият гущер (Zootoca 
vivipara), усойницата, полевките Clethrionomys glareolus и Pitymys subterraneus, 
срещащи се и в други наши планини. 

Ендемити на подрайона са видовете и подвидовете Wiedmannia andreevi от 
двукрилите, Trechus mmerkli и Tapinopterus kaufmanni winkleri от бръмбарите бегачи, 
Oreina plagiataschipkana от твърдокрилите листояди, Otiorrhynchus rambouseki от 
хоботниците, Erebia albergans phorcys от пеперудите, Rhyacophila joosti, R. kownackiana 
и Drusus popovi от ручейниците и др. Голямо е богатството на ендемичните 
представители на безгръбначната фауна в старопланинските пещери. Според Георгиев 
(1982), 12 от ендемичните мокрици (Oniscoidea) троглобионти у нас са локализирани в 
западните и централните части на Стара планина. Ендемични пещерни обитатели тук са 
също видове от род Neobisium (разред Pseudoscorpiones), два вида паяци сенокосци 
(разред Opiliones), голям брой видове от многоножките (Diplopoda и Chilopoda) и 
бръмбарите бегачи (сем. Carabidae). Повечето от тези таксони са наши терциерни 
реликти. Освен това много видове безгръбначни животни у нас са установени само в 
Старопланинския подрайон. 

За фаунистични връзки на подрайона с Карпатите свидетелстват някои карпатски 
видове, за чийто ареал Старопланинският подрайон е южна граница. Такива са 
Chlorperla transsylvanica от русалките, Chrysolina carpathica и Minota spp. от 
твърдокрилите листояди и др. 

 

 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 98 

Биогеографски райони и подрайони на България (по Груев, 1988) І-Южнобългарски район: І1-Струмско-
Местенски подрайон; І2-Източнородопски подрайон; І3-Долномаришко-Долнотунджански подрайон; І4-
Странджански подрайон; ІІ-Среднобългарски район: ІІ1-Подрайон на Горнотракийската низина; ІІ2-Подрайон 
на Тунджанската хълмиста низина; ІІ3-Източ-ностаропланински подрайон; ІІ4-Горнострумски подрайон; ІІІ-
Севернобългарски район: ІІІ1 -Дунавски подрайон; ІІІ2 -Лудогорски подрайон; ІІІ3 -Добруджански подрайон; 
ІІІ4-Предбалкански подрайон; ІІІ5-Софийско-Радомирски подрайон; ІV-Черноморски район; V-Планински 
район: V1-Старопланински подрайон; V2-Рило-Родопски подрайон; V3-Витошко- Ихтимански подрайон; V4-
Краищенско-Конявски подрайон; V5-Западнобългарски граничен планински подрайон; V6-Подрайон на 
Славянка. 
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2.5.1. Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване за 

рекреационни цели, за дърводобив, за други цели: 

Горските територии заемат 51 613,62 ха, или 59,3% от общата площ на общината 
/източник – Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г./.  

Преобладаващата част от Средния планински пояс /600 – 1800 м/ е заета от гори 
от бук и иглолистни - близо 92%, а останалите 8% са предимно дъбови гори, заемащи 
долния хълмист пояс.  

Най-общо, обликът на горите се формира от бука, и от части – от зимния дъб и 
габъра. Характерно е, обаче голямото разнообразие от дървесни видове, което 
съответства на климатичните и почвени условия в района. Най-разпространените 
видове от естествен произход са: бук, зимен дъб, обикновен габър, келяв габър, благун 
и цер. Срещат се също така явор, трепетлика, мъждрян, космат дъб, ива, клен, мекиш, 
планински кестен, дива череша и др. Тези видове образуват чисти и смесени 
насаждения.  

В състава на горските екосистеми участват и следните храстови, полухрастови и 
тревни видове: глог, леска, шипка, хвойна, птиче грозде, чашкодрян, лазаркиня, ягода, 
папрат, коприва, мъхове и др.  

Горският фонд на територията на общината се стопанисва от Регионална 
дирекция по горите – София /РДГ – София/, чрез Търговско предприятие „Държавно 
горско стопанство – Своге― /ТП „ДГС – Своге―/ и Държавно ловно стопанство 
„Витиня― /ДЛС „Витиня―/. 

В резултат на извършващата се от ДГС – Своге залесителна дейност са създадени 
и се развиват успешно култури, главно от бял и черен бор, и по-ограничено от смърч, 
дугласка ела, бреза, акация и топола.  

Най-висока продуктивност имат дървостоите, заемащи подпояса на 
среднопланинските гори от бук, ела и смърч.  

Курортните гори са разположени, главно около санаториума в с. Искрец. 
Създаден още с откриването на санаториума, през 1919 г., паркът на санаториума 
представлява интересен обект на парковото строителство. В него се срещат ценни 
декоративни видове, като: кедри, кипариси, лъжекипариси, сирики, американски явор, 
секвои, испански и гръцки ели, ясенолистен явор и др.  

Като извод, най-общо, относно състоянието на горските екосистеми за района на 
Община Своге може да се каже, че те са частично повлияни от антропогенната 
дейност. Типични големи вреди, вследствие на замърсявания не са характерни, с 
изключение на района около гара Елисейна, където се намира излезлият от 
експлоатация Медодобивен комбинат „Елисейна―, замърсявал дълги години околните 
територии с тежки метали като олово, мед, кадмий и цинк. В почвите, в района, е 
установено натрупване на тези замърсители. 

Община Своге е собственик на 4 743,36 ха гори, или 9,2% от горския фонд 
/източник – Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г./. 
Стопанисването на общинските гори се осъществява от специализирано звено „Горско 
и селско стопанство― към общинската администрация, създадено на основание чл. 181 
от Закона за горите. Основните горскостопански дейности, които се развиват в 
горските територии, са: дърводобив, възобновяване и залесяване. Местното население 
ползва дърва за огрев (около 19 600 куб. м. годишно) и малки количества строителна 
дървесина (под 500 куб. м. годишно). Значимо е, и вторичното използване на горите 
(листников фураж, горски плодове и билки). В преобладаващата част от населените 
места в общината, горскостопанските площи надхвърлят 55% от общата площ на 
землищата. Високият процент горски площи има изразителни поддържащи и 
регулиращи функции. Това се изразява в много благоприятно влияние върху 
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поддържането на водните и почвените ресурси в общината, ограничаване на негативни 
деструктивни процеси като ерозия, свлачища и срутища. 

Значителният горски фонд може да бъде един от основните източници на 
икономически растеж на общината, при устойчиво ползване на горските ресурси. 
Развитието на производства, използващи дървесината като суровина, както и такива, 
свързани с първична преработка на билки, гъби и диви плодове, би допринесло, както 
за развитието на селското и горско стопанство, така и за цялостното икономическо 
развитие на общината. Това изисква целенасочени действия за развитие и защита на 
горските територии. 
 

Землище Обща площ (дка) За нуждите на горското 
стопанство (дка и %) 

град Своге  21 860,5  14 290,9 дка или 65,3% 
с. Батулия 21 680,8 15 881,2 дка или 73,2% 
с. Брезов дол  16 995,9  1 1828,8 дка или 69,5% 
с. Брезе  42 433,0  17 454,1 дка или 41,1% 
с. Бов 25 515,7 16 450,1 дка или 64,4% 
с. Гара Бов  8 205,8  5 364,8 дка или 65,37% 
с. Буковец 37 328,1 23 518,9 дка или 63% 
с. Бакьово  7 217,8  5 226,6 дка или 72,4% 
с. Владо Тричков  18 868,9  12 248,7 дка или 64,9% 
с. Губислав  23 234,7  11 628 дка или 50% 
с. Габровница 19 147,3 13 443 дка или 70,2% 
с. Добърчин  18 099,9  9 806,9 дка или 54,1% 
с. Дружево 25 564,8  13 250,4 дка или 51,8% 
с. Добравица 13 579,3 3 728,2 дка или 27,4% 
с. Еленов дол 18 012,3 12 163,9 дка или 67,5% 
с. Желен 15 785,8 10 113,4 дка или 64% 
с. Завидовци 6 573,3 3 619 дка или 55% 
с. Заселе 15 581,2 7 519,7 дка или 48,2% 
с. Заноге 38 742,4  17 856,1 дка или 46% 
с. Зимевица 30 659,3 8 291,5 дка или 27% 
с. Искрец 29 521,9 18 581,8 дка или 62,9% 
с. Луково 13 551  8 705,5 дка или 64,2% 
с. Лесков дол 26 129,5  14 337 дка или 54,8% 
с. Лакатник 31 754,5  15 155 дка или 47,7% 
с. Миланово 45 597,6  23 063,5 дка или 50,5% 
с. Манастирище 21 037,5  12 257,5 дка или 58,2% 
с. Оплетня 10 168,4  7 733,5 дка или 76% 
с. Огоя 54 286,2 42 006,9 дка или 77,3% 
с. Осеновлаг 49 760,8 28 546 дка или 57,3% 
с. Редина 16 747 10 125,6 дка или 60,4% 
с. Реброво 15 454,7 9 194,1 дка или 59,4% 
с. Свидня  17 022,4  9 977,5 дка или 58,6% 
с. Томпсън 8 005,7  4 915,4 дка или 61,3% 
с. Церецел 30 614,9  22 612,6 дка или 73,8% 
с. Церово 16 800,3 10 041,6 дка или 59,7% 
с. Ябляница 57 724,1 45 196,6 дка или 78,2% 
Общо  869 263, 3  516 134,3 дка или 59,3% 

Източник – Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г 
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Типичен изглед от територията на Община Своге 

 
 

Съгласно Регистъра на вековните дървета в България /източник ИАОС/, на 
територията на община Своге се намират 8 вековни дървета:  

No Дървесен вид Код в 
регистъра 

Местонахождение Заповед за обявяване № 

1. Зимен дъб, 
горун  

(Quercus 
daleshampii) 

1473 с. Свидня, 
 м. „Старо село―  

851/10.08.1983 г. на КОПС 

2. Зимен дъб, 
горун  

(Quercus 
daleshampii) 

1474 гр. Своге - в двора на 
черквата /до оградата/ 

при манастира „Св. 
Петка―  

851/10.08.1983 г. на КОПС 
 

3. Цер 
 (Quercus cerris) 

1475 гр. Своге - двора на 
блоковете в кв. „Дренов―  

(бивша ул. „Дунав―) 

851/10.08.1983 г. на КОПС 
 

4. Цер 
 (Quercus cerris) 

1476 гр. Своге, кв. Дренов, ул. 
„Ст. Караджа― 17 

 

851/10.08.1983 г. на КОПС 
 

5. Три цера 
 (Quercus cerris) 

1477 гр. Своге, м. 
„Гробищата―, ул. 
„Рединска китка― 

(бивша) 
През 1989 г. – 1 бр. от тях 
е бил напълно унищожен 

851/10.08.1983 г. на КОПС 
 

6. Ясен 
 (Fraxinus spp.) 

1478 с. Редина 
м. „Локва― 

Стопанин – Иван Донков 
Тошев 

851/10.08.1983 г. на КОПС 
 

 
2.5.2. Видове, обект на ловен туризъм 

Силно залесеният планински терен благоприятства развитието на ловния 
туризъм. Основни видове дивеч, които се ловуват в района са: дивата свиня, 
европейската сърна и хищниците. В района при естествени условия се развъждат 
благороден елен, елен лопатар, лисица, заек, фазан и др.  
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ДЛС ―Витиня‖ стопанисва гори и дивеча на площ от 21 579,9 ха. Основен вид 
дивеч е благородният елен, следван от сърната и дивата свиня. Има изградени две бази 
за интензивно развъждане и ползване на благороден елен, елен лопатар и муфлони, 
както и база за интензивно ползване на дива свиня, на обща площ от 550 ха. Отличните 
трофейни заложби привличат широк кръг от български и чуждестранни ловци, които 
посещават нееднократно стопанството. На територията на стопанството се намира и 
единственото стадо от тибетски якове в България, които също са обект на ловен 
туризъм. 

Любителите на планината могат целогодишно да посещават района на 
стопанството и да се възхищават на прекрасната природа на Старопланинската верига 
в западните й части. Международният туристически маршрут Ком-Емине, една част от 
който минава през територията на стопанството, е притегателно място за любителите 
на екстремните спортове, маршрутните преходи, планинското колоездене и 
екотуризма. Организираните фото-сафарита са допълнителна атракция предлагана в 
стопанството.  

2.5.3. Билки с търговско значение, находища, използване 

Събирането и износът на билки са традиционни за нашата страна. За да бъде 
опазено богатството от лечебни растения, е необходимо прилагане на система от мерки 
и механизми, която да осигури устойчивото развитие на ресурсите. 

През последните години все повече нарастват изискванията към качеството на 
билките, предлагани на световните пазари и изискванията за опазване на околната 
среда. За да бъдат българските фирми конкурентоспособни при новите условия, те 
трябва да се стремят към все по-добро качество на продукта, непрекъснато да развиват 
технологиите, да включват нови асортименти, да удостоверяват, че при събирането на 
билки от естествените им находища не се нанасят увреждания на природата. Нараства 
делът на култивираните билки и производството на биологична продукция.  

Разпоредбите на чл. 50, т. 3 и чл. 55 от Закона за лечебните растения изискват,  
към общинските програми за опазване на околната среда да бъде включван раздел 
„Лечебни растения‖, където да фигурира описание на местоположението на 
естествените находища на лечебни растения. Необходимо е да бъдат посочвани 
условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите, както и да 
бъде правен анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни 
растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване. Елемент на този 
раздел е предлагането на мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на 
лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове, както 
и избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях. Тук следва да бъдат 
направени предложения и за разработване на местни нормативни актове за начините на 
земеползване, съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи 
от по-висока степен. В разработката, с предимство се включват разпространените в 
района видове лечебни растения - обект на стопанско ползване, както и лечебни 
растения под специален режим на опазване и ползване или представляващи интерес по 
причини от природозащитен или научен характер. 

По-долу, в табличен вид, са представени 179 вида лечебни растения, установени, 
по литературни данни, на територията на община Своге. Със знака „*― са обозначени 
българските наименования, обобщаващи няколко много близки, трудно различаващи 
се видове. Не са включени някои изключително рядко използвани видове. 
В графата „режим‖ е цитиран специалният режим на опазване и ползване от естествени 
находища, определен, съгласно ежегодната заповед по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за 
лечебните растения (ЗЛР), издавана от министъра на околната среда и водите, или 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 103 

консервационният статус на вида, определен по приложение № 3 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 

 
ВИД INDEX LATINUS БИЛКА РЕЖИМ 

Жълт равнец Achillea clypeolata стрък, цветни 
кошнички 

- 

Бял равнец Achillea millefolium 
complex 

стрък, цветни 
кошнички 

- 

Клинавче Astragalus glycyphyllos връхни клонки - 
Червен глог Crataegus monogyna цвят, плод - 
Черен глог Crataegus pentagyna цвят, плод - 
Горска тинтява  Gentiana asclepiadea стрък - 
Жълта тинтява Gentiana lutea корен защитен 

вид (ЗБР) 
Петниста тинтява Gentiana punctata корен защитен 

вид (ЗБР) 
Блатна тинтява Gentiana pneumonanthe стрък - 
Синя тинтява Gentiana cruciata стрък - 
Сиротица Gratiola officinalis стрък - 
Кукуряк Helleborus odorus коренища с корени - 
Хмел Humulus lupulus женски съцветия - 
Блян Hyoscyamus niger лист - 
Исоп Hyssopus officinalis стрък забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Бяла  мъртва коприва Lamium album цвят - 
Гръмотрън* Ononis arvensis корен - 
Обикновен киселец Rumex acetosa лист, стрък - 
Брош Rubia tinctorum корен - 
Алпийски лапад Rumex Alpinus корен - 
Лечебна динка Sanguisorba officinalis корен, коренища - 
Червено кучешко грозде Solanum dulcamara клонки с лист - 
Черно кучешко грозде Solanum nigrum клонки с лист - 
Черна боровинка Vaccinium myrtillus лист, плод - 
Червенa боровинкa  Vaccinium vitis-idea лист, плод - 
Дилянка Valeriana officinalis корен забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Медицинска ружа Althaea officinalis лист, корен, цвят забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Кисел трън Berberis vulgaris стрък, корен определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Дивесил Heracleum sibiricum корен, лист, стрък - 
Пясъчна самодивска 
трева 

Рeucedanum arenarium корен - 

Волски език Phyllitis scolopendrium лист забрана за 
събиране (ЗЛР) 

Мехунка Physalis alkekengii. плод - 
Синя метличина Centaurea cyanis стрък,цветни 

кошнички 
- 

Чобанка Petasites hybridus коренища, лист - 
Поветица Convolvulus arvensis стрък - 
Горска пищялка Angelica  silvestris корен, плод - 
Вълча ябълка Aristolochia clematitis стрък, корен - 
Мразовец Colchicum autumnale семена - 
Дива тиква Bryonia alba корен - 
Момина сълза Convallaria majalis лист забрана за 
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ВИД INDEX LATINUS БИЛКА РЕЖИМ 
събиране (ЗЛР) 

Обикновена ефедра                     Ephedra distachya млади леторасти защитен 
вид (ЗБР) 

Троскот Cynodon dactylon коренища - 
Репей Arctium lappa лист, корен - 
Пача трева Polygonum aviculare стрък - 
Камшик Agrimonia eupatoria срък - 
Бабини зъби Tribulus terrestris стрък - 
Росопас Fumaria officinalis стрък - 
Великденче Veronica officinalis стрък - 
Калина Viburnum opulus корен, плод - 
Върбинка Verbena officinalis стрък - 
Глухарче Taraxacum officinale корен, стрък, лист - 
Жаблек Galega officinalis връхни цветон. 

kлонки 
- 

Жълт кантарион Hypericum perforatum стрък - 
Жълта комунига Melilotus officinalis стрък - 
Жълто прозориче Sedum acre стрък определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Змийско мляко Chelidonium majus стрък - 
Изсипливче влакнесто Herniaria hirsuta стрък - 
Изсипливче голо Herniaria glabra стрък - 
Mащерка* Thymus sp. Diversa стрък - 
Овчарска торбичка Capsella-bursa pastoris стрък - 
Черен пелин Artemisia vulgaris стрък - 
Пелин Artemisia abrotanum стрък - 
Бял пелин Artemisia  absinthium стрък - 
Понтийски пелин Artemisia pontica стрък - 
Чубрица планинска Satureja montana стрък - 
Живениче Scrophularia nodosa коренища - 
Риган Origanum vulgare стрък - 
Синя жлъчка Cichorium intybus корени, стрък - 
Маточина Melissa officinalis стрък, лист - 
Червено подъбиче Teucrium сhamaedrys стрък - 
Бяло подъбиче Teucrium polium стрък - 
Лайка Chamomilla recutita цвят, стрък - 
 (Matricaria chamomilla)   
Хвощ Equisetum arvense стрък - 
Еньовче Galium verum стрък - 
Черен бъз Sambucus nigra цвят, плод, корен, 

кори 
- 

Кукувича прежда Cuscuta europaea стрък - 
Шапиче Alchemilla vulgaris complex корен, 

коренище,стрък 
определяне на 
годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Пролетен горицвет Adonis vernalis стрък забрана за 
събиране (ЗЛР) 

Липа едролистна Tilia grandifolia цвят - 
Липа дребнолистна Tilia parvifolia (T.cordata) цвят - 
Липа сребролистна Tilia tomentosa  цвят - 
Слез  Malva sylvestris лист, цвят - 
Поточарка Nasturtium officinalis стрък - 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 105 

ВИД INDEX LATINUS БИЛКА РЕЖИМ 
Горска ягода Fragaria vesca лист, плод - 
Жиловляк широк. Plantago major лист - 
Жировляк теснол. Plantago lanceolata лист - 
Коприва Urtica dioica L. корен, лист, стрък - 
Малина Rubus idaeus лист, плод - 
Мента* Mentha  spicata complex лист - 
Водна мента Mentha aquatica стрък - 
Блатна мента Mentha pulegium стрък - 
Къпина * Rubus sp. diversa лист, плод - 
Орех Juglans regia лист - 
Подбел Tussilago farfara лист,цветни кошнички - 
Тетра Cotinus coggygria лист - 
Пчелинок Marrubium vulgare стрък - 
Шипка Rosa canina плод - 
Синя хвойна Juniperus communis плод - 
Сибирска хвойна Juniperus sibirica плод - 
Козя брада Rumex acetosella лист, млади стъбла - 
Бъзак Sambucus ebulus корен, цвят, плод - 
Трицветна теменуга Viola tricolor стрък - 
Миризлива теменуга Viola riviniana коренища, корен - 
Трънка Prunus spinosa плод - 
Левурда Allium ursinum стрък - 
Черна елша Alnus glutinosa кора,лист, съцветия - 
Багрилно подрумиче Anthemis tinctoria стрък, цветни 

кошнички 
- 

Мечо грозде Arctostaphylos uva-ursi лист забрана за 
събиране (ЗЛР) 

Дъб Querqus sp.diversa кори - 
Чемерика  Veratrum album коренища, корен - 
Мъждрян Fraxinus ornis кора - 
Врабчови чревца Stellaria media стрък - 
Бял бор Pinus sylvestris връхчета - 
Исландски лишей Cetraria islandica талус забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Чувен Chenopodium bonus  

henricus 
корен - 

Огниче Chenopodium botrys стрък - 
Черен синап Brassica nigra семе - 
Повет Clematis vitalba лист, коренище, цвят - 
Дрян Cornus mas плод - 
Очанка Euphrasia officinalis стрък - 
Змиярник Arum maculatum грудки - 
Копитник Asarum europaeum коренище, стрък забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Зайча сянка Asparagus officinalis коренища, клонки - 
Изтрлавниче, страшниче Asplenium  trichomanes стрък забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Лудо биле Atropa bella-donna корен, лист определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Лечебен ранилист Betonica officinalis корен, стрък определяне на 
годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 
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ВИД INDEX LATINUS БИЛКА РЕЖИМ 
Бяла бреза Betula pendula кора, лист, реси, 

пъпки 
- 

Кървавиче Bistorta major коренища - 
Червен кантарион Centaurium erythraea стрък - 
Обикновена леска Corylus avellana кора, плод - 
Вълнест напрастник Digitalis lanata лист - 
Боянка Erysimum diffusum лист, съцветия - 
Ветрогон Eryngium campestre стрък, корен - 
Брястолистно орехче Filipendula ulmaria  коренища, стрък - 
Ливадно орехче Filipendula vulgaris корен, цвят - 
Бударица  Galeopsis tetrachit  стрък - 
Елшовиден зърнастец Frangula alnus кора определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Лазаркиня Galium odoratum стрък определяне на 
годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Багрилна жълтуга * Genista tinctoria complex връхни клонки - 
Обикновен здравец Geranium macrorrhizum стрък, коренища - 
Зловонен здравец Geranium robertianum стрък, корен - 
Кръвен здравец Geranium sanguineum коренища - 
Градско омайниче Geum urbanum стрък, 

корен,коренища 
- 

Бръшлян Hedera helix лист - 
Рунянка Hieracium pilosella срък, цветни 

кошнички 
- 

Бял оман Inula helenium коренища забрана за 
събиране (ЗЛР) 

Дяволска уста Leonurus cardiaca стрък - 
Луличка Linaria vulgaris стрък - 
Полска белоочица Lithospermum arvense стрък - 
Лечебно птиче просо Lithospermum  officinale стрък, семе - 
Гингер Onopordon acanthium цветни кошнички - 
Червен божур Paeonia peregrina цвят, грудки определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Голяма телчарка Polygala major стрък - 
Драка Paliurus spina-christi плод - 
Пипериче Persicaria hydropiper стрък - 
Акация Robinia pseudoacacia  Цвят - 
Сладка папрат Polypodium vulgare коренища - 
Трепетлика Populus tremula кори, пъпки,  реси - 
Черна топола Populus nigra кори, пъпки,  реси - 
Горско прозориче Potentilla erecta коренище . 
Пълзящо прозориче Potentilla reptans коретища - 
Лечебна иглика Primula veris корен, цвят определяне на 

годишни 
допустими 
количества за 
събиране (ЗЛР) 

Орлова папрат Pteridium aquilinum коренища - 
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ВИД INDEX LATINUS БИЛКА РЕЖИМ 
Лечебна медуница Pulmonaria officinalis лист, стрък - 
Жълтурче Ranunculus ficaria стрък - 
Зърника Rhamnus catharticus лист, кора, плод - 
Златовръх Rhodiola rosea коренища, корен - 
Бодлив залист Ruscus aculeatus коренища, корен забрана за 

събиране (ЗЛР) 
Ракита Salix purpurea кори - 
Бяла върба Salix alba кори - 
Дебрянка Sanicula europaea стрък - 
Лечебно сапуниче Saponaria officinalis коренища - 
Горски енчец Solidago virgaurea стрък, цвят - 
Офика Sorbus aucuparia плод - 
Брей Tamus communis коренища - 
Вратига Tanacetum vulgare цветни кошнички - 
Лепка Galium aparine стрък - 
Пирей Agropyron repens коренища - 
Рунянка /миши уши/ Hieracium pilosella стрък - 
Черен оман Symphytum officinale коренище с корен - 
Киселица Malus sylvestris плод - 
Мъжка папрат Dryopteris filix-mas корен - 
Бръшлян Hedera helix лист - 
Лопен Verbascum densiflorum .лист, цвят - 
Висок лопен Verbascum thapsiforme цвят, лист - 
Мъхнат лопен Verbascum phlomoides цвят - 
Блатен тъжник Filipendula ulmaria  - 
Люляк Syringa vulgaris цвят,лист - 

 
Биологически неоправданата експлоатация е само една от страните на общото 

негативно влияние на антропогенния фактор върху лечебните растения. С най-големи 
последствия са урбанизацията, индустриализацията, строежът на пътища, 
изхвърлянето и натрупването на отпадъци.  

Наред с това, пряко за влошаване състоянието на популациите влияе 
замърсяването на почвите, резултат на неправилната им експлоатация и химизация за 
селското стопанство. 

Рязката промяна в екологичните условия на средата също води до влошаване 
състоянието на находищата. Особено силни са последствията от пожари, разораване на 
естествени тревни ценози, нарушаване на хидрологичния режим. Силно негативно 
влияние оказва промяната на естествената и характерна за района растителност, 
предизвикана от неправилно подбрани или изведени лесокултурни мероприятия - голи 
и изборни сечи, създаване на масиви от монокултури, най-вече от иглолистни видове. 
В негативна  посока действат и разораването  или отводняването на ливади и пасища, 
прекомерната паша, строителството в планините, масовият туризъм, ски спорта. 

Върху запасите на лечебни растения силно влияние оказва и начина на 
експлоатация на находищата. Нарушава се възстановителния потенциал на 
популациите, зависещ от биологичните особености на вида и количествата събирани 
билки. Увреждащият популациите начин на събиране, не предоставянето на период за 
възстановяване и покой, както и нарушаването на нормалното семенно и вегетативно 
размножаване, са основните причини за понижаване възможностите на естествените 
находища като източник на суровини. 

Съвременното българско природозащитно законодателство е структурирано така, 
че осигурява няколко степени на защита на растенията, и в частност на лечебните. 
Според изискванията на чл. 35 от ЗБР, растителните и животинските видове от дивата 
флора и фауна на Република България се опазват в естествената им среда чрез: 
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1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа; 
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; 
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно 

екологичните изисквания на съответния вид; 
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна 

степен на застрашеност; 
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на 

популациите на редки и застрашени видове; 
6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат 

въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове. 
В допълнение се прилагат и мерки за опазването на растителните и животинските 

видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на 
екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия. 

В защитените природни територии, забраните и ограниченията за ползване на 
лечебни растения, са в съответствие със съответния режим на защитената територия. 

Абсолютно е забранено събирането на билки в резерватите и поддържаните 
резервати. В националните паркове е разрешено, само на определени места. В 
природните паркове, събирането на билки от лечебни растения се регламентира със 
заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. 

В защитените местности и природните забележителности също трябва да се 
избягва събирането на билки. За някои от тях, това специално е забранено със 
заповедта за обявяване на защитената територия. 

За опазването на билките в Горския фонд се определят превантивни и текущи 
мерки, свързани с поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим, 
осигуряване на добро жизнено състояние на популациите. На собствениците на земи от 
поземления фонд се предоставя информация за лечебните растения на територията на 
общината и за задълженията и препоръките при земеползването. В устройствените 
планове на населените места също се включват изисквания за опазването им. 

В съответствие с разпоредбите на ЗЛР, собствениците на гори, земи и водни 
площи, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за 
опазването им, предвидени от съответните планове, програми и проекти. Забранява се 
ползването на лечебни растения по начини и средства, които водят до увреждане на 
находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на 
популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие. 

Билките, добити от лечебни растения, трябва да бъдат придружавани, до крайния 
потребител, с необходимите документи за произход - позволителни, фактури, 
документи за отпусната квота или удостоверяващи култивираното им отглеждане. 

Ползването на лечебни растения от естествени находища в горския фонд, 
представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на издадено позволително 
от директорите на ДГС - Своге или ДЛС „Витиня―. 

Ползването на лечебни растения от естествени находища в земи от поземления 
фонд или фонд населени места, представляващо стопанска дейност, се извършва въз 
основа на издадено позволително от кмета на Община Своге и Областния управител на 
Софийска област (за държавни имоти). Заплащат се съответните такси, с изключение 
на случаите  на частна собственост.  

В позволителното се определя и размера на таксата, която се заплаща по тарифа, 
определена от Министерския съвет - за земите и горите държавна собственост, или от 
Общинския съвет на Община Своге - за териториите общинска собственост. 

Освен за събиране на билки, такси се заплащат и за събиране на генетичен 
материал, който е предназначен за отглеждане в култура на лечебни растения или за 
други цели. 
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Събраните от таксите средства се използват за предвидените от закона дейности 
(поддържане, възстановяване и оценка на ресурсите, култивиране, изграждане на 
информационна система, образователни програми). 

В позволителното за ползване се определят вида на ползването; разрешеното 
количество билки и генетичен материал по видове морфологични части; района на 
конкретното находище и начина на ползване. 

За лични нужди не се изисква издаването на позволително и не се заплащат 
такси. Законът определя понятието „Билки за лични нужди―, като  количества билки в 
свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва: 

 а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг; 
 б) стръкове - до 2 кг; 
 в) листа - до 1 кг; 
 г) кори - до 0,5 кг; 
 д) цветове - до 0,5 кг; 
 е) семена - до 0,1 кг; 
 ж) плодове - до 10 кг; 
 з) пъпки - до 0,5 кг; 
 и) талус - до 1 кг. 
 
Изкупуването и първичната преработка на билки за стопански нужди се извършва 

в билкозаготвителни пунктове, регистрирани в РИОСВ - София. Билкозаготвители с 
регистрирани пунктове на територията на Община Своге са: ЕТ „Ди С-94 - Светослава 
Динчева― на ул. „Г. Костов‖ в гр. Своге; ЕТ „Нико - Николай Василев‖ на ул. „Искър― 
№ 2 в гр. Своге; „Гъби Кармен― ЕООД в с. Гара Лакатник; физическо лице Велко 
Петков в с. Миланово ЕТ „Дими експорт – импорт― в с. Искрец.  Съгласно годишните 
доклади за състоянието на околната среда за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. на РИОСВ – 
София, през последните три години, за територията на общината, не са заявявани и не 
са разпределяни допустими количества за събиране на билки от лечебни растения, 
поставени под специален режим на опазване и ползване.  

 
Имайки предвид очертаните основни изисквания, произтичащи от нормативната 

уредба и поставените цели, пред Община Своге стоят следните основни задачи: 
1. Изясняване на видовете лечебни растения и описание на местоположението на 

естествените им находища, условията в местообитанията, количеството и състоянието 
на ресурсите; 

2. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни 
растения, с цел - осигуряване на устойчиво ползване и опазване на ресурсите; 

3. Набелязване на приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието 
на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове; 

4. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях. 

 
МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И 
РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ: 

 
1. Създаване на информационна база данни за лечебните растения с 

установени популации на територията на Община Своге;  
2. Ежегодно актуализиране на списъка на видовете лечебни растения с 

установени популации на територията на Община Своге и на техните ресурсни 
възможности; 

3.  Картиране и паспортизиране на находищата на видовете лечебни растения с 
установени популации на територията на Община Своге; 
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4. Провеждане на проучвания за ресурсните възможности на лечебните 
растения и спазване на принципа за ротация на находищата при тяхната експлоатация; 

5. Картотекиране на билкозаготвителните бази и пунктове на територията на 
общината; 

6. Създаване на архив от снимки и хербарий за видовете лечебни растения; 
7. Подпомагане на земеделски производители при въвеждане в култура на 

лечебни растения; 
8. Провеждане на информационни кампании за по-добра осведоменост и 

участие на обществеността в управлението на лечебните растения и други природни 
ресурси; 

9. Подпомагане създаването на нови партньорства между общината, НПО, и 
ползвателите на природни ресурси;  

10. Подкрепа за производители на билки от лечебни растения и алтернативни 
земеделски продукти, която да е насочена към:  

- дребни стопани, които искат да подобрят качеството на своята продукция, да 
увеличат производството и да разширят пазарните си контакти; 

- фирми от сектора, търсещи партньорство с производители на качествена 
суровина (сушени билки, билки за етерични масла и др.); 

- социално слаби хора от общината, които искат да се занимават с 
производство на билки или алтернативни земеделски продукти. 

 
 Събирането на билки от лечебни растения в гори и земи, общинска собственост в 
община Своге се извършва от находища, в които те не са подложени на отрицателно 
въздействие на естествени или предизвикани от човешка дейност фактори. Обект на 
събиране са само растителните части, които се използват като билки. Събирането се 
извършва при подходящи атмосферни условия и годишно време, с оглед получаване на 
качествени билки и не се събират билки в замърсени с тежки метали, пестициди, други 
химически или минерални вещества, животински или битови отпадъци райони. Не се 
допуска увреждане на находищата в резултат на дейността. 

За опазване естествените находища на лечебните растения се спазват следните 
изисквания: 

1. При събиране на надземни растителни части не се допуска изкореняване на 
растенията; 
2. Цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите части 
на растенията; 
3. Оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно 
размножаване; 
4. Повторно събиране на билки от определен район или находище се извършва 
след възстановяване на популацията; 
6. Не се събират билки от млади, недобре развити или увредени лечебни 
растения. 
 
Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи определените по-

долу стойности, формулирани като процент от наличните в находището запаси: 
1. За корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват 

ресурсите си (обикновена вълча ябълка, обикновено глухарче, гръмотрън, девисил, 
алпийски лапад, чер оман, орлова папрат, горско прозорче, миризлива теменуга, 
чемерика лобелиева чобанка и др.) - до 70 %; 

2. За корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (червен божур, 
обикновен здравец, петнист змиярник, лечебна иглика, мъжка папрат, ливадно орехче, 
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обикновено орехче, лечебен ранилист, сладка папрат и др. - до 40 %; 
3. За кори, листни и стъблени пъпки (бреза, бор, бяла върба, летен дъб, обикновена 

леска и др.) - до 40 %; 
4. За листа (бреза, широколист живовлек, ланцетовиден жиловлек, коприва, 

обикновена леска, малина, смрадлика и др.) - до 70 %; 
5. За стръкове (лечебно великденче, лечебна звъника, лечебна иглика, камшик, 

коприва, мащерка, вълнест напръстник, обикновено подъбиче, равнец, ранилист 
лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70 %; 

6. За цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена 
(боровинка червена и черна, черен бъз, червен глог, драка, зърнеш, иглика лечебна, 
лайка, липа - дребнолистна, едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, есенен 
мразовец, ливадно орехче, офика, подбел, шипка и др.) - до 70 % за едногодишните и 
до 80 % за многогодишните видове. 

 
Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на 

ресурсите: 
1. При събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват 

ресурсите си (гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче горско, 
решетка безстъблена, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна, 
чувен и др.) - 2 години; 

2. При събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец 
обикновен, иглика лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка 
папрат и др.) - 3 години; 

3. При събиране на грудки (червен божур, петнист змиярник, ливадно орехче) - 2 
години; 

4. При събиране на листа (черна и червена боровинка, лудо биле, малина, лечебна 
медуница, подбел, смрадлика, лобелиева чемерика и др.) - 1 година; 

5. При събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си 
(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) - 4 години; 

6. При събиране на съцветия от лечебна иглика и гъстоцветен лопен - 2 години; 
7. Плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш - 2 години. 
Не е необходим период за възстановяване при събиране на  коренища от вълча 

ябълка, коприва, орлова папрат, репей и троскот; стръкове от видове, които лесно 
възстановяват ресурсите си (полски ветрогон, лечебно великденче, вратига, дяволска 
уста, лечебна звъника, змийско мляко, коприва, черно кучешко грозде, пчелинок, 
равнец и др.); цветни пъпки, цветове и съцветия от черен бъз, червен глог, лайка, 
дребнолистна, едролистна и сребролистна липа, подбел, равнец, горски слез и др.; 
плодове и семена с изключение на тези от есенен минзухар и зърнеш. 

Билките се събират в различен период/фаза от вегетацията на растенията: 
1. Подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) - през есента или 
рано през пролетта преди вегетацията на растенията; 
2. Кори - през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март - май); 
3. Листни и стъблени пъпки - през пролетта (март - април), преди да се развият; 
4.  Борови връхчета - рано през пролетта, преди вегетацията; 
5.  Листа - преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), по време на 
цъфтежа (боровинка черна и червена, блян черен, живовлек голям и 
ланцетовиден, лудо биле, слез горски, смрадлика) или след цъфтежа (бреза 
обикновена, глог червен и черен, глухарче обикновено, липа, медуница лечебна, 
подбел и др.); 
6. Стръкове - в началото на цъфтежа или по време на пълен цъфтеж преди 
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плодообразуване; допуска се събирането на стръкове с млади плодове, когато 
растението цъфти продължително време, като едновременно образува и плодове 
(боянка разклонена, овчарска торбичка обикновена, росопас лечебен и др.); 
7. Цветни пъпки - непосредствено преди разцъфтяването им (пелин сантонинов); 
8. Цветове и съцветия - в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж; 
9. Месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, 
къпина полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното им 
узряване; 
10. Сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им узряване; 
11. Семена - непосредствено преди пълното им узряване. 
Изключение от тези изисквания:   
- коренища от мъжка папрат се събират в края на лятото след пълното развитие 
на листата; 
- листа от мечо грозде се събират през септември - октомври след узряване на 
плодовете; 
- цветни кошнички от сложноцветни и стръкове от златна пръчица се събират в 
началото на цъфтежа преди пълното им разцъфтяване; 
- лъжливи плодове (галбули) от хвойна синя се събират на втората година след 
образуването им преди тяхното омекване; 
- семена от есенен минзухар се събират през юни - юли на следващата година 
след цъфтежа непосредствено преди пълното им узряване. 

 
Установени начини за събиране на билки: 
1. Подземните органи се изкопават, измиват се бързо със студена вода, при 
необходимост се обелват и нарязват на късове; 
2. Кори се добиват чрез напречни и надлъжни нарези;   
3. Листни и стъблени пъпки се събират чрез отрязване на цели клонки и 
последващо отделяне на билката; 
4. Листа се събират по следния начин: 

а) едри листа (бреза, черен блян, живовлeк, лудо биле, вълнест напръстник, 
подбел, татул и др.) се събират, с дръжки или без дръжки, от розетките, 
стъблата или клонките; 
б) листа от коприва, маточина и мента се събират чрез отрязване на целите 
облистени стъбла и последващо отделяне на листата; 
в) дребни листа (боровинка червена и синя, мечо грозде) се събират, като се 
отрязват целите облистени клонки и листата се отделят след изсушаването им; 

5. Стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на 
растенията: 

а) стръкове от едри тревисти растения (вратига, върбинка лечебна, дяволска 
уста, кантарион жълт, пелин бял, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен, 
ранилист лечебен и др.) - отрязват се горните облистени части на 20 - 30 сm от 
върха, при основните листа и облистените издънки; 
б) стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти (великденче, мащерка, 
очанка, подъбиче, шапиче и др.) - отрязва се цялата надземна част; 
в) при едногодишни видове се допуска събиране на цялото растение заедно с 
корените; 

6. Цветове и съцветия се събират по следните начини: 
а) венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и др.) се събират чрез 
откъсване от цвета; 
б) едри цветове (ралица, ружа лечебна, слез горски и др.) се събират един по 
един или на групи, с къси цветни дръжки или без дръжки; 
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в) съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, иглика, липа, трънка) се 
събират, като се откъсват или отрязват целите съцветия; 
г) цветни кошнички от сложноцветни (глухарче обикновено, метличина 
полска, паричка, подбел и др.) се събират една по една, с къси дръжки; 

7. Плодове се събират по следния начин: 
а) месести плодове, разположени поединично (боровинки черни и червени, 
киселица, къпина полска, малина, шипка, ягода горска и др.), се събират без 
дръжки и без остатъци от чашелистчетата, а тези, образуващи съплодия (бъз 
нисък, бъз черен, офика и др.), се събират, като се отрязват целите съплодия; 
б) лъжливите плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират чрез 
оронване от клонките; 
в) сухи плодове от сенникоцветни се събират, като се отрязват целите 
съплодия с част от стъблата; 

8. семена (минзухар есенен и др.) се събират заедно с плодовете, които се 
изсушават за доузряване на семената. 
За намаляване на механичното увреждане при събирането и транспортирането им 

билките се поставят в подходящи съдове, без да се мачкат, притискат, уплътняват и 
запарват. Не се допуска поставянето на събраните свежи билки в найлонови торби и 
чували. Събраните свежи билки, преди да се подложат на сушене, се почистват от  
променени части от билката, попаднали други части от растението или други растения, 
минерални и органични примеси. 

Събирането на билки се извършва с подходящи инструменти, които се поддържат 
чисти, без ръжда по режещите повърхности.: 

1. Търнокоп, мотика, лопата, права лопата, тризъбец, лост - за изкопаване на 
подземни органи; 
2. Режещи инструменти - трион, сърп, нож, ножици; 
3. Дървен чук - за отделяне на дървесна кора или оронване на галбули. 
При организирано събиране на билки, организаторът на дейността, преди всяка 

кампания провежда инструктаж на лицата, събиращи билки, като ги запознава с 
изискванията. Когато събирането на билки е организирано от билкозаготвител и се 
извършва от лица, поименно записани в разрешително, издадено на негово име, той 
провежда контрол на тези лица по отношение спазване на условията в разрешителното 
и изискванията на нормативната уредба. 

Генетичният материал е материал от растителен произход, съдържащ 
функционални единици на наследственост и обхваща цели растения или части от тях, 
включително коренища, грудки, луковици, плодове, семена, стъблени и коренищни 
резници, органи или тъкани, от които по естествен начин или чрез прилагане на 
различни техники за размножаване могат да се получат нови растения. Генетичният 
матeриал, събран от природата, се използва за научни цели, за подпомагане на 
естественото възстановяване на популации, за попълване на колекции или създаване на 
култури за отглеждане при контролирани от човека условия, включително на 
насаждения за отглеждане в култура.  Ползването на генетичен материал от защитени 
лечебни растения се извършва съгласно разпоредбите на Закона за биологичното 
разнообразие.  

При ползването на генетичен материал от естествени находища на лечебни 
растения под специален режим на опазване и ползване, се спазват и следните 
допълнителни изисквания: 

1. Площ на находището - не по-малка от 100 кв. м, или популация на вида - не по-
малка от 100 екземпляра; 
2. Допустим процент за събиране на коренища, грудки и луковици - до 10 % от 
наличните екземпляри в находището; 
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3. Допустим процент за събиране на стъблени и коренищни резници - до 20 % от 
наличните екземпляри в находището; 
4. Допустим процент за събиране на семена и плодове - до 30 % от наличните 
запаси в находището; 
5. Когато генетичният материал е предназначен за създаване на колекции или за 
отглеждане в култура, в насаждението се осигуряват екологични условия, близки 
до естествените изисквания на вида; 
6. Насажденията по предходната точка, от които се получават билки, 
предназначени за търговски цели, се контролират от РИОСВ – София, по 
отношение произхода на материала за създаване, площта, от която се добиват 
билки, и количеството на получените билки. 

2.5.4. Защитени зони по Натура 2000 в границите на Община Своге. 

Растителни и животински видове. 

В административните граници на Община Своге попадат части от 6 защитени 
зони /ЗЗ/ от екологичната мрежа „Натура 2000―, както следва: 
 

2.5.4.1. Защитени зони по чл. 6, ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие, предназначени за опазване на дивите птици (защитени зони по 
Директива 2009/147/ЕС) и Орнитологично важни места: 

 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ПОНОР” 
Идентификационен код: BG0002005. 
Обща площ: 31377,0 хектара.  
Местоположение в община Своге: землищата на с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. 

Добравица, с. Добърчин, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Лакатник, с. Манастирище, 
с. Церово. 

Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за обявяване: Заповед № РД-547/05.09.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 
Предмет на опазване (видове и местообитания): 
СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 

Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia 
ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар 
(Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък 
орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Царски орел (Aquila 
heliaca), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен 
сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Планински кеклик (Alectoris graeca), 
Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Пернатонога кукумявка (Aegolius 
funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив 
кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus 
campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 
Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица 
(Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 
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Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил 
кюкавец (Actitis hypoleucos). 

Режим на дейности: 
- Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични 
и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при 
ползването на земеделските земи като такива; 
- Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 
- Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
- Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра, с 
бързоподвижна техника и преди 15 юли; 
- Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване или 
пресушаване на мочурища, ливади и естествени водни обекти. 
Цели на опазване: 
Опазване и поддържане на местообитанията на описаните видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитания на описаните видове птици, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 
 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЗАПАДЕН БАЛКАН”.    
Идентификационен код: BG0002002. 
Обща площ: 146832,47 хектара.  
Местоположение в община Своге: землищата на с. Губислав, с. Дружево, с. 

Заноге. 
Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за обявяване: Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 
Документ за промяна: Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-

68/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Предмет на опазване (видове и местообитания): 
СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 

Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), 
Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр 
(Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila 
chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка 
(Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris 
graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao 
urogallus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix 
uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus 
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив 
кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач 
(Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър 
кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 
(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius 
minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula 
parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana); 

СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 
Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец 
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(Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина 
(Gallinago gallinago), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 
- Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 
- Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
- Забранява се косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към 
центъра; 
- Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на 
електроенергия в горната граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, 
за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има 
започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 
Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени 
източници на електрическа енергия; 
- Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство. 
Цели на опазване: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на описаните видове птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

- Възстановяване на местообитания на описаните видове птици, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”. 
Идентификационен код: BG0002053. 
Обща площ: 30879,74 хектара.  
Местоположение в община Своге: землищата на с. Дружево, с. Миланово, с. 

Оплетня. 
Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за обявяване: Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 
Предмет на опазване (видове и местообитания): 
СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел 
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня 
(Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus 
gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), 
Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел 
(Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), 
Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Бухал (Bubo 
bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен 
кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб 
кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella 
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza 
hortulana); 
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СЪГЛ. ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 
Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Късокрил кюкавец (Actitis 
hypoleucos). 

Режим на дейности: 
- Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични 
и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 
- Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 
- Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
- Забранява се изграждането на съоръжения за производство на електроенергия 
посредством силата на вятъра. 
Цели на опазване: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на описаните видове птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

- Възстановяване на местообитания на описаните видове птици, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 
Орнитологично важни места (ОВМ). 
Обособяването на ОВМ е световна инициатива на BirdLife International, насочена 

към определяне и опазване на мрежа от критични места за птиците по света. Целта на 
ОВМ е да се насърчи опазването на птиците и поддържането на равновесието в 
природата. Функциите, които изпълняват такива места, в баланса на екологичните 
процеси (като формиране на климата и кръговрата на веществата), са  все по-високо 
оценявани, с преминаването към по-устойчиво ползване на природните ресурси. Освен 
дългосрочните ползи, придобити чрез опазване на биоразнообразието в тях, местата 
имат също много други важни функции за обществото (включително в обучението и 
образованието). ОВМ са важни за жизнеспособността, в дългосрочен план, на 
естествено срещащите се популации на диви птици в ареалите на видовете им (за тези 
видове, за които подходът, основан на места е подходящ). Тази мрежа, може да се 
счита за необходимия минимум, който да осигури оцеляването на видовете в техните 
ареали, независимо че останалите им местообитания изчезват навсякъде на други места 
поради човешката намеса или други изменения. 

 
-ОВМ „ПОНОР“. 
„Понор― обхваща билната платовидна част на едноименната планина с надморска 

височина от 900 до 1400 м, разположена на около 50 км западно от София. Понор 
планина е част от главната Старопланинска верига. На север граничи с рида Козница, 
на юг с долините на реките Искрецка и Козле. На изток - с пролома на р. Искър от 
Церово до гара Лакатник, а на запад следва държавната граница от землището на с. 
Бърля, до Връдловци и Пепърлинци. Обхваща предимно открити тревни пространства 
- пасища и ливади с калцифилна и мезофилна тревна растителност, заобиколени от 
широколистни гори - над 1000 м надм. вис. от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. 
moesiaca/, на места примесени с обикновен габър /Carpinus betulus/ (Бондев, 1991); 
между 600 и 1000 м надм. вис. смесени дъбово-габърови гори, до 600 м надм. вис. – 
дъбови гори, а също така скални венци и каменисти карстови терени и в незначителна 
степен селскостопански площи. В горите и храсталаците с надморска височина 600-
1000 м се среща келявия габър /Carpinus orientalis/, който формира важни 
местообитания за голям брой гнездящи птици. Понор планина е формирана от 
варовици и доломити и представлява един от най-големите и карстови райони в 
България. Водата се просмуква във варовиковите скали и образува значителни по 

http://www.birdlife.org/
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размерите си карстови форми – въртопи, понори и затворени долини. В района са 
открити повече от 70 пещери. Най-голямата река в района е Искър, а другите по-
големи реки са Искрецка, Козле, Гинска, Пробойница, Брезенска и Зимевишка. 

Около 60% от Понор планина е покрита с уникална мозайка от планински 
пасища, ливади, варовикови скални масиви и малки разпръснати стопанства. Тази 
мозайка от местообитания заедно с традиционното ползване н аземята осигурява 
условия за гнездене и миграция на редки и застрашени видове. Установени са 140 вида 
птици, от които с европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004) са 
50 вида. В категория SPEC1 (световно застрашени) попадат 5 вида, а в категорията 
„застрашени в Европа―, съответно в SPEC2, – 13 вида и в SPEC3 – 30 вида. От 
срещащите се видове 26 са включени в Червената книга на България като редки или 
застрашени, а 38 вида са вписани в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие и за тях се изикват специални мерки за опазването им. Понор планина е 
от световно значение за гнездящият тук ливаден дърдавец /Crex crex/. Тя предоставя 
подходящи местообитания за гнездене на 35 вида, включени в приложение І на 
Директива 2009/147/ЕС и на още 8 мигриращи вида птици. Районът е едно от най-
важните места в страната от значение за Европейския съюз за гнездящите тук 
белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, скален орел /Aquila chrysaetos/, бухал /Bubo bubo/, 
сив кълвач /Picus canus/, горска чучулига /Lullula arborea/, ястребогушо коприварче 
/Sylvia nisoria/, и червеногърба сврачка /Lanius collurio/. В Понор имат значителни 
популации планинският кеклик /Alectoris graeca/, пъдпъдъкът /Coturnix coturnix/, 
въртошийката /Jyinx torquilla/, пъстрият скален дрозд /Monticola saxatilis/ и зеленият 
кълвач /Picus viridis/. По време на миграция мястото е от значение основно за 
грабливите птици, включително за застрашените от изчезване в световен мащаб 
белошипа ветрушка /Falco naumanni/ и степен блатар /Circus macrourus/. 

Заплахи:  
Върху мястото оказват влияние, основно човешки дейности, свързани с 

традиционното ползване на земята. Около 70% от храната на домашните животни се 
осигурява чрез паша през лятото и сено през зимата. Пасищата се ползват на 
ротационен принцип, като през едната година се подлагат на паша, а през следващата 
година се косят. Пашата се осъществява в близост до селищата. Отдалечените пасища 
не се използват пълноценно поради по-малкия брой добитък в сравнение с миналото. 
По тази причина, както и поради високата степен на обезлюдяване на района част от 
ливадите и пасищата се изоставят. Това води до постепенното им залесяване и 
охрастяване и съответно влошаване на ключови местообитания на ливадния дърдавец 
и на други видове от значение за Европейския съюз. Тези процеси оказват негативно 
влияние и върху колониите на лалугера /Spermophilus citellus/, който е основната храна 
на царския и скалния орел, ловния сокол и белоопашатия мишелов. В допълнение 
разораването на ливадите и пасищата, както и изгарянето на хвойната за разширяване 
на ливадите причинява влошаване и дори загуба на ценни местообитания. Каптирането 
на подземните води в карстовия район в по-ниските части на планината, както и 
водохващането за ВЕЦ „Петрохан― води до засушаването на района и до влошаване 
качеството на влажните ливади. Други дейности с отрицателно въздействие върху 
местообитанията са неустойчивото управление на горите, практикуване на 
несъобразени с биологичната стойност на района форми на туризъм и спортно-
развлекателни дейоности, както и инвестиционни намерения за изграждане на 
ветроенергийни паркове. Директно отрицателно влияние върху популациите на 
птиците оказват ловът, бракониерството и вземането на яйца и малки от гнездата на 
грабливите птици.  
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Законова защита: 
Територията на Понор планина не е защитена територия по националното 
природозащитно законодателство. Петте защитени територии, обявени в района за 
опазване на пещери и водопади, обхващат едва 0,3% от площта на планината. 
Защитена зона „Понор― се припокрива в значителна степен с КОРИНЕ място ―Понор‖, 
обявено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и 
застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1989 г. 
малка част от мястото – ―Гинци‖, е обявена от BirdLife International за орнитологично 
важно място. През 1997 в Понор планина е обявено ново Орнитологично важно място 
– ―Влажни ливади Зимевица‖, което обхваща малка част от ценните ливади. От 2005 г. 
цялата територия на Понор е обявена за Орнитологично важно място. 

 
-ОВМ „ЗАПАДЕН БАЛКАН“. 
Границите на мястото почти съвпадат с орографския обхват на западния дял на 

главната Старопланинска верига на северозапад от землищата на село Раковица и 
Подгоре до Петрохан и Понор планина на юг, и до долината на река Пробойница и 
Врачанска планина - на югоизток. В границите на мястото попадат Белоградчишките 
скали и съседната на тях по-висока част на Предбалкана - простираща се на югоизток 
ивица от карстови хълмове (глами). На територията му се намира биосферният 
резерват „Чупрене― и резерват „Горната кория―. Мястото обхваща предимно 
планински и полупланински горски местообитания. С най-голяма площ са представени 
широколистните гори – 80264 ха, като половината от тях са букови от Fagus sylvatica и 
F. moesiaca. Около 50% от буковие гори са на възраст между 80 и 250 години. Горите 
от благун /Querqus frainetto/, цер /Q.cerris/, горун /Q.dalechampii/ и обикновен габър 
/Carpinus betulus/ имат издънков характер. Иглолистните гори са 2080 ха – предимно 
смърчови /Picea abies/ на територията на биосферния резерват „Чупрене― и смърчово-
елови в „Горната кория―. Смърчовите гори са единствените естествени и компактни 
гори от този вид в Западна Стара планина и са сравнително добре запазени от 
антропогенно въздействие. Откритите пространства (пасища, обработваеми площи, 
скали и др.) са с площ от около 54300 ха. Въпреки сравнително малката застъпеност на 
скалните образувания и комплекси, те са най-изразеното местообитание в района, 
предоставящо места за гнездене на някои редки и застрашени грабливи птици и на 
черния щъркел.  

Западен Балкан се отличава с богато биоразнообразие. В орнитологично 
отношение мястото не е напълно проучено. Установени са 160 вида птици, от които 62 
вида са с европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). В 
категория SPEC1 (световно застрашени) попадат 4 вида, в категориите „застрашени в 
Европа‖, съответно в SPEC2 –22 и в SPEC3 – 36 вида. В Червената книга са включени 
31 вида от срещащите се тук. Западен Балкан поддържа една от най-многочислените 
популации на планинския кеклик /Alectoris graeca/ и на ливадния дърдавец /Crex crex/ в 
България. Западен Балкан е представително за алпийския биом, поради комлекса от 
гнездящи алпийски видове - скалолазка /Tichodroma muraria/, жълтоклюна гарга 
/Pyrrhocorax graculus/ и пъстрогуша завирушка /Prunella collaris/. Западен Балкан е 
сред най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на 
20 вида – ливаден дърдавец, късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, уралска улулица 
/Strix uralensis/, пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, горска чучулига /Lullula 
arborea/, полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, червеноврата мухоловка 
/Ficedula parva/, глухар /Tetrao urogallus/, осояд /Pernis apivorus/, сокол скитник /Falco 
peregrinus/, черен кълвач /Dryocopus martius/, среден пъстър кълвач /Dendrocopos 
medius/, белогръб кълвач /Dendrocopos leucotos/, сирийски пъстър /Dendrocopos 
syriacus/, козодой /Caprimulgus europaeus/, бухал /Bubo bubo/, скален орел /Aquila 
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chrysaetos/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, червеногърба сврачка /Lanius 
collurio/ и черночела всрачка /Lanius minor/. През последните години глухарят е 
застрашен от изчезване в района. Западен Балкан е от европейско значение за 
опазването на популациите на планинския кеклик, кукумявката /Athene noctua/, 
обикновената ветрушка /Falco tinnunculus/, пъдпъдъка /Coturnix coturnix/, 
въртошийката /Jynx torquilla/, зелениката /Carduelis chloris/ и коса /Turdus merula/. 

 
Заплахи:  
Западен Балкан обхваща огромна територия с разнообразни местообитания, с 

населени места, със сравнително добре развита инфраструктура и с наличие 
разнообразни човешки дейности. Равнинните райони са лесно достъпни за хората и са 
чувствителни към дейности, свързани със земеделие, животновъдство, развитие на 
инфраструктурата и урбанизация. Около 70% от храната на домашните животни се 
осигурява чрез паша през лятото и сено през зимата. Пасищата се ползват на 
ротационен принцип, като през едната година се подлагат на паша, а през следващата 
година се косят. Пашуването се осъществява в близост до селищата. Отдалечените 
пасища не се използват пълноценно поради по-малкия брой добитък в сравнение с 
миналото. По тази причина, както и поради високата степен на обезлюдяване на района 
част от ливадите и пасищата биват изоставени, което води до влошаване на ключови 
местообитания на ливадния дърдавец и на други видове от значение за Европейския 
съюз. Други увреждащи дейности са разрастването на каменните кариери, както и 
повсеместното изхвърляне на отпадъци. Горите са силно повлияни от интензивното 
ползване на горските ресурси. Скалните местообитания, освен от експлоатацията на 
кариери, са силно застрашени от взривни дейности на иманяри. Мащабни 
инвестиционни проекти за изграждане на ски курорти, постават под сериозна заплаха 
от разрушаване местообитанията значителни части от Западен Балкан. Районът е 
уязвим по отношение на дейности, свързани с индустриализация, урбанизация, както и 
производство на енергия чрез вятърни генератори, които значително могат да нарушат 
качествата на местобитанията и дори да ги разрушат. Преки заплахи за птиците са 
бракониерството, включително вземане на малки от гнездата и отстрелване на дневни 
и нощни грабливи птици, безконтролното практикуване на скално катерене, делта- и 
парапланеризъм и движението на моторни превозни средства извън пътищата 
(включително т.нар. ―off road‖).  

Законова защита: 
Само 1% от територията на Западен Балкан е поставена под законова защита, 

съгласно Закона за защитените територии. Резерватът „Чупрене― е обявен през 1973 г. 
за опазване на единствените компактни иглолистни гори в Западния Балкан. 
Резерватът „Горната Кория― е обявен през 1968 г., също за опазване на иглолистни 
гори. Останалите защитени територии в района са обявени с цел опазване на гори или 
на пещери и характерен ландшафт. През 1998 г. около 33% от територията е 
определена за КОРИНЕ място, поради европейското й значение за опазването на редки 
и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1997 г. 
малка част от територията е обявена от BirdLife International за орнитологично важно 
място, а през 2005 г. цялата територия на Западен Балкан е обявена за ОВМ. През 2003 
г. около 80 000 ха от територията на сегашното ОВМ са определени и като 
Ботаническо важно място, най-вече заради горските, ливадните и скалните 
местообитания. 
 

-ОВМ „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“. 
Мястото почти изцяло се припокрива с Природен парк „Врачански Балкан―, 

обхващащ по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. 
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Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната 
Старопланинска верига и се издига южно от град Враца и Врачанското поле. На юг 
границата на мястото е дълбоко врязаният пролом на река Искьр. Западна граница е 
Дружевската седловина. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км. Скалната основа е от 
карбонатни скали – триаски и юрски варовици, с характерно за тях окарстяване. 
Голяма част от територията на Врачански Балкан е заета от повърхностни карстови 
форми като валози, въртопи, понори, разположени сред вторични ливади и обширни 
букови гори. По отношение на растителността налице е вертикално зониране на два 
пояса: до 700 м – дъбов, над 700 м до 1000 м – буков. Характерната геологична и 
морфологична структура на Врачанската планина – наличието на големи площи заети 
от отвесни скали и сипеи, определя и широкото разпространение на хазмофитни 
(скалнолюбиви) растителни съобщества от субмедитерански тип. Като правило тази 
растителност е ксерофитна, хелиофилна и предпочита варовиковите скални терени. 
Типични за планината са горите от мизийски бук /Fagus moesiaca/ с подлес от лаврово 
бясно дърво /Daphne laureola/ и горитe от обикновен габър /Carpinus betulus/ с подлес 
от маслиноподобно бясно дърво /Daphne oleoides/. На места са запазени гори и групи 
дървета от черен бор /Pinus nigra/, които имат реликтен характер. По сипеите се срещат 
съобщества от триделен явор /Acer monspessulanum/, орех /Juglans regia/ и др. На 
територията на Природен парк „Врачански Балкан― са установени над 700 вида висши 
растения, което представлява близо 1/5 от флората на България, като 56 от тях са 
обявени за редки и защитени от изчезване. 

Врачанският Балкан е една от най-интересните земеповърхни форми, ясно 
открояваща се от останалите дялове на Западна Стара планина и Предбалкана. С 
многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, седловини, въртопи, 
понори и други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската 
височина (от 200 до 1482 м) и разнообразна дървесна растителност, се обуславя 
съществуването на богата орнитофауна. Установени са 139 гнездящи видове птици, 27 
от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 58 са от 
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 
световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в 
Европа, съответно в категория SPEC2 - 17 вида, в SPEC3 - 38 вида. Мястото осигурява 
подходящи местообитания за 47 вида, включени в приложение 2 на Закона за 
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 
40 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Врачанският Балкан е 
от едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 4 вида 
птици, гнездящи тук – осояд /Pernis apivorus/, белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, 
сокол скитник /Falco peregrinus/ и бухал /Bubo bubo/. Скалният орел /Aquila chrysaetos/, 
черният щъркел /Ciconia nigra/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/ и керкенеза 
/Falco tinnunuculus/ също имат представителни популации в района. 

Заплахи:  
Районът на Врачански Балкан е слабо населен, но по границите му са 

разположени много селища и е посещаван от голям брой туристи, поради прочутите 
исторически места и природни забележителности. На северната му граница се намира 
областен град – Враца. Местообитанията във Врачанския Балкан са чувствителни към 
всички човешки дейности, свързани с одиха и туризма, както и със земеделието, 
горското стопанство и ползването на водите. Каптирането на изворите в карстовия 
терен оказва негативно влияние на екосистемите на Врачански Балкан. Горско 
стопанските, осъществявани през гнездовия период оказват отрицателно въздействие 
върху птиците. Туристическите дейности причиняват безпокойство на птиците, 
особено по време на гнезденето им. Засега, туристическите дейности са концентрирани 
на определени места в парка. Недостатъчния контрол или разрастването на 
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туристическите дейности на нови територии би могло да доведе до значително 
безпокойство за птиците, особено за грабливите птици и за черния щъркел. През 
последните години скално гнездящите птици са подложени на силно безпокойство от 
страна на катерачи, делтапланеристи и иманяри. Скалите в местността „Вратцата― се 
използват интензивно за катерачество, като на тях са разположени 116 маркирани тура. 
Бракониерството също е значим фактор за безпокойство. Поддържането на ливадите и 
пасищата е от ключово значение за опазването на ливадния дърдавец. Минните 
дейности и добива на инертни материали в Искърското дефиле, особено взривяването 
на скали е фактор за силното безпокойство на скални гнездящите птици в близост до 
границите на мястото, включително една двойка скални орли и най-малко една двойка 
черни щъркели. 

Законова защита: 
Мястото включва втория по големина природен парк в България – Врачански 

Балкан, който обхваща 98% от територията. Паркът е обявен през 1989 г. и е признат 
като парк с международно значение през 1997 г. Целта му е опазването на 
биологичното разнообразие и красотата на природата, опазването на културното и 
историческото наследство и осигуряването условия за отдих на туристите и местното 
население. Паркът включва по-голямата част от Врачанска планина и скалния масив 
при Лакатник. В границите му попада строгият резерват „Врачански Карст―. Той е 
създаден, с цел опазване на карстов район с много интересни скални формации и най-
високите варовикови скали (над 400 м) в Европа на ниска надморска височина 
(местността „Вратцата―). Варовиковият карст е най-богатия на пещери в България, като 
тук се намират над 500 пещери. Те са уникални, поради своята красота и поради 
наличието в тях на редки пещерни организми. Няколко от пещерите и характерните 
скални образувания са поставени под защита съласно ноционалното природозащитно 
законодателство. През 1998 г. Врачански Балкан е определен за КОРИНЕ място, 
поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, 
растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от 
BirdLife International за орнитологично важно място. 
 

2.5.4.2. Защитени зони по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за биологичното 
разнообразие, предназначени за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС): 

 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН‖.    
Идентификационен код: BG0000166. 
Обща площ: 36025,45 хектара.  
Местоположение в община Своге: землища на с. Дружево, с. Миланово, с. 

Оплетня. 
Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за приемане: Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 
Предмет на опазване:  
 
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ - 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни 

води с бентосни формации от Chara; 3150 Естествени еутрофни езера с растителност 
от типа Magnopotamion или Hydrocharition; 3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 4060 Алпийски и 
бореални ерикоидни съобщества; 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 
7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 8210 Хазмофитна 
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растителност по варовикови скални склонове; 8230 Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi- Veronicion dillenii; 8310 
Неблагоустроени пещери; 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9130 Букови гори 
от типа Asperulo-Fagetum; 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 9170 
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 9180* Смесени гори от съюза Tilio-
Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 91BA Мизийски гори от обикновена ела; 
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори; 91G0* Панонски гори с 
Quercus petraea и Carpinus betulus; 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91М0 
Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 Мизийски букови гори; 91Z0 
Мизийски гори от сребролистна липа. 

БОЗАЙНИЦИ - мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); видра (Lutra lutra); 
Голям нощник (Myotis myotis); голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); 
дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 
дългоух нощник (Myotis bechsteini); европейски вълк (Canis lupus); лалугер 
(Spermophilus citellus); остроух нощник (Myotis blythii); подковонос на мехели 
(Rhinolophus mehelyi); пъстър пор (Vormela peregusna); средиземноморски подковонос 
(Rhinolophus blasii); трицветен нощник (Myotis emarginatus); широкоух прилеп 
(Barbastella barbastellus); южен подковонос (Rhinolophus euryale). 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ - жълтокоремна бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипобедрена костенурка (Testudo 
graeca); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); гребенест тритон (Triturus 
cristatus); голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 

РИБИ – черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); балкански щипок (Sabanejewia 
aurata). 

БЕЗГРЪБНАЧНИ - ручеен рак (Austropotamobius torrentium); бисерна мида 
(Unio crassus); одонтоподизма (Odontopodisma rubripes); Gortyna borelii lunata; лицена 
(Lycaena dispar); карабус (Carabus variolosus); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); 
бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); осмодерма 
(Osmoderma eremita); рисодес (Rhysodes sulcatus); алпийска розалиа (Rosalia alpina); 
калиморфа (Callimorpha quadripunctaria). 

РАСТЕНИЯ - обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). 
Цели на опазване: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона; 

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата; 

Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Защитената зона съвпада 85% с природен парк „Врачански Балкан‖. Влажните и 
мезофилните ливади заемат 2% от площта на зоната. Защитената зона обхваща 
основната част от Врачанската планина и скалният масив при гара Лакатник. Основна 
отличителна черта на Врачанския Балкан е силно изразеният карстов характер на 
територията му и разнообразен релеф, благоприятен за образуване на разнообразни 
екологични условия и значително разнообразие на растителна покривка. Вътрешността 
на Врачанския Балкан се състои от палеозойски скали - кварцпорфиритни, балкански 
гранитоиди, пясъчносионитни и др., които в няколко района на планината излизат на 
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повърхността. Защитената зона е най-богатия на пещери район в България. Те са 
уникални, поради тяхната красота и пещерните организми, които ги обитават. 

 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ-РЖАНА‖.    

Идентификационен код: BG0001042. 
Обща площ: 22693,26 хектара.  
Местоположение в община Своге: землища на с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. 

Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. 
Осеновлаг. 

Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за приемане: Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 
Предмет на опазване:  
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ - 3260 Равнинни или планински реки с 

растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 6110* Отворени 
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210* 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 6430 Хидрофилни съобщества от 
високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; 6510 Низинни сенокосни 
ливади; 6520 Планински сенокосни ливади; 7220* Извори с твърда вода с туфести 
формации (Cratoneurion); 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 
склонове; 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion 
или Sedo albi- Veronicion dillenii; 8310 Неблагоустроени пещери; 9110 Букови гори от 
типа Luzulo-Fagetum; 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 9150 Термофилни 
букови гори (Cephalanthero-Fagion); 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum; 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове; 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion albae); 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 
betulus; 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91M0 Балкано-панонски церово-
горунови гори; 91W0 Мизийски букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна 
липа. 

БОЗАЙНИЦИ - мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); видра (Lutra lutra); 
голям нощник (Myotis myotis); голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); 
дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 
дългоух нощник (Myotis bechsteini); европейски вълк (Canis lupus); остроух нощник 
(Myotis blythii); подковонос на мехели (Rhinolophus mehelyi); пъстър пор (Vormela 
peregusna); средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); трицветен нощник 
(Myotis emarginatus); широкоух прилеп (Barbastella barbastellus); южен подковонос 
(Rhinolophus euryale). 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ - жълтокоремна бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni); голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 

РИБИ – черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); балкански щипок (Sabanejewia 
aurata). 

БЕЗГРЪБНАЧНИ - ручеен рак (Austropotamobius torrentium); бисерна мида 
(Unio crassus); калиморфа (Callimorpha quadripunctaria); Gortyna borelii lunata; лицена 
(Lycaena dispar); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); 
буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа (Rosalia alpina); Pilemia tigrina. 

РАСТЕНИЯ - обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). 
Цели на опазване: 
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Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 
и условия на средата; 

Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Защитената зона включва част от пролома на река Искър през веригата на Стара 
планина (Ржана), заедно с долината на един притоците на реката и свързан по долината 
на по-малка река със склоновете на планината от противоположната на пролома страна 
на планината. В зоната има добре запазени широколистни гори особено в по-високите 
части. 

 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН‖.    
Идентификационен код: BG0001040. 
Обща площ: 219753,27 хектара.  
Местоположение в община Своге: землища на 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. 

Попада на територията на: РИОСВ – София. 
Документ за приемане: Решение № 611/16.10.2007 г. на Министерски съвет. 
Предмет на опазване:  
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ - 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни 

води с бентосни формации от Chara, 3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 4060 Алпийски и 
бореални ерикоидни съобщества, 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo, 40A0* 
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 5130 Съобщества на Juniperus 
communis върху варовик, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 
6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни 
тревни съобщества, 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 
(Molinion caeruleae), 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 
планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински 
сенокосни ливади, 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 7220* Извори 
с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), 8110 Силикатни сипеи от 
планинския до снежния пояс, 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 
склонове, 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, 8230 
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii, 8310 Неблагоустроени пещери, 9110 Букови гори от типа Luzulo-
Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion), 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180* 
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91BA Мизийски 
гори от обикновена ела, 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, 
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, 9260 
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Гори от Castanea sativa, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския 
пояс (Vaccinio-Piceetea), 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични 
подвидове черен бор. 

БОЗАЙНИЦИ - мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); видра (Lutra lutra); 
голям нощник (Myotis myotis); голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); 
добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); дългоух нощник (Myotis 
bechsteini); европейски вълк (Canis lupus); кафява мечка (Ursus arctos); лалугер 
(Spermophilus citellus); остроух нощник (Myotis blythii); подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi), пъстър пор (Vormela peregusna); рис (Lynx lynx), трицветен 
нощник (Myotis emarginatus); южен подковонос (Rhinolophus euryale). 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ - жълтокоремна бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипобедрена костенурка (Testudo 
graeca); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii). 

РИБИ – черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); главоч (Cottus gobio), балканска кротушка (Gobio kessleri), балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus), европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), балкански щипок 
(Sabanejewia aurata). 

БЕЗГРЪБНАЧНИ - ручеен рак (Austropotamobius torrentium), бисерна мида 
(Unio crassus); обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), 
одонтоподизма (Odontopodisma rubripes), торбогнездница (Eriogaster catax), 
Callimorpha quadripunctaria, Gortyna borelii lunata, лицена (Lycaena dispar), полиоматус 
(Polyommatus eroides), карабус (Carabus variolosus), обикновен сечко (Cerambyx cerdo); 
бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); осмодерма 
(Osmoderma eremita), рисодес (Rhysodes sulcatus), алпийска розалиа (Rosalia alpina), 
ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 

РАСТЕНИЯ - червено усойниче (Echium russicum), обикновена пърчовка 
(Himantoglossum caprinum), карпатска тоция (Tozzia carpathica), Dicranum viride, 
Buxbaumia viridis. 

Цели на опазване: 
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 
и условия на средата; 

Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Защитената зона включва планинските вериги на Стара планина от Искърския 
пролом до крайната западна част на планината в България и граничи с Република 
Сърбия. Във високите части преобладават запазени горски територии със значителни 
по площ вековни букови и иглолистни гори. В предпланините ландшафтът е 
нископланински с мозайка от дъбови гори, храсталаци и сухи тревни местообитания, 
използвани като екстензивни пасища, ливади и други земеделски земи, повечето от 
които понастоящем изоставени. Към зоната е включен и района на езерото Рабиша и 
околните хълмове, които заедно с полупланинският ландшафт са пряко свързани с 
останалите части на зоната. 
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Фиг. 11. Защитени зони от „Натура 2000― - Община Своге 

 
2.5.5. Защитени територии по Закона за защитените територии в границите 

на Община Своге 

 
Фиг.12. Защитени територии  - Община Своге 

 
В административните граници на Община Своге попадат изцяло или частично 10 защитени 

територии, обявени по реда на Закона за защитените територии: 
  



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

  2016г. 128 

- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ ―БАБИН ПЛАСТ‖ - ВЕКОВНА ДЪБОВА 
ГОРА. 
Код в регистъра на защитените територии: 448.  
Площ: 0,1 хектара.  
Местоположение: землище на с. Редина.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 853/10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на група вековни дъбове (оброчище). 
Режим на дейности: 
- Забранява се пашата на домашен добитък; 
- Забранява се ловуването; 
- Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни, строителството, 
прокарването на пътища, разораването и др. дейности, които биха нарушили 
естествения облик на района. 

 
- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ВОДОПАД СИНИЯ ВИР”. 
Код в регистъра на защитените територии: 88.  
Площ: 0,5 хектара.  
Местоположение: землище на с. Заноге.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 3796/11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на водопад. 
Режим на дейности: 
- Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и 
пясък; 
- Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и 
експлозиви; 
- Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или 
замърсяването на водните течения; 
- Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и 
горски плодове; 
- Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, 
както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около 
водопада; 
- Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на 
ландшафта около тях; 
- Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна 
сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората; 
- Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, 
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни 
обекти. 

 
- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ВОДОПАД СКАКЛЯ”. 
Код в регистъра на защитените територии: 89.  
Площ: 1,0 хектара.  
Местоположение: землище на с. Заселе.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=448
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Документ за обявяване: Заповед № 3796/11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на водопад. 
Режим на дейности: 
-  Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и 
пясък; 
- Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и 
експлозиви; 
- Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или 
замърсяването на водните течения; 
- Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и 
горски плодове; 
- Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, 
както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около 
водопада; 
- Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на 
ландшафта около тях; 
- Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна 
сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората; 
- Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, 
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни 
обекти. 

 

 
 

- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ДЖУГЛАТА”. 
Код в регистъра на защитените територии: 54.  
Площ: 0,7 хектара.  
Местоположение: землище на с. Церово.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 378/05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на скално образувание. 
Режим на дейности: 
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- 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.; 
- Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на пещерите в районите на 
скалните образувания. 

 
- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ЕЛАТА - ПЕЩЕРА”. 
Код в регистъра на защитените територии: 53.  
Площ: 0,5 хектара.  
Местоположение: землище на с. Зимевица.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 378/05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на интересни скални образувания. 
Режим на дейности: 
- 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.; 
- Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на пещерите в районите на 
скалните образувания. 

 
- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА”. 
Код в регистъра на защитените територии: 238.  
Площ: 21,0 хектара.  
Местоположение: землище на с. Осеновлаг.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 3384/08.12.1966 г., бр. 7/1967 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на манастир от XI век. 
Режим на дейности: 
- Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 
изкореняват всякакви растения; 
- Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 
- Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им. 
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- ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА”. 
Код в регистъра на защитените територии: 24.  
Площ: 1,0 хектара.  
Местоположение: землище на с. Миланово.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 2810/10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на характерни пещерни образувания, богата фауна и 
водопад на подземната река. 

Режим на дейности: 
- Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на 
природната забележителност; 
- Забранява се влизането в пещерите, унищожаването и чупенето на 
образуванията (сталактити и сталагмити в тях), както и замърсяването им; 
- Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна; 
- 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; 
- 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. 

 
- ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ”. 
Код в регистъра на защитените територии: 5.  
Площ: 83,6 хектара.  
Местоположение: землище на с. Миланово.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 407/09.02.1966 г., бр. 35/1966 на Държавен 
вестник. 

Документ за промяна: Промяна в площта - намаляване със Заповед № 
1449/21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на скални образувания. 
Режим на дейности: 
- 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; 
- Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време; 
- Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места; 
- Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също 
събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им; 
- Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства; 
- Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените 
басейни; 
- Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по 
скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта; 
- 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; 
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- Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената 
покривка; 
- Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите 
държавни и обществени постройки; 
- Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с 
плана за благоустрояването на защитените местности; 
- 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; 
- Разрешава се залесяване на голите площи; 
- Разрешава се бране на някои растения с научна цел; 
- Разрешава се намаляване на вредния дивеч, когато се умножи много, но по 
предварително удобрен план; 
- Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите. 

 

 
 

- ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ТРЕСКАВЕЦ”. 
Код в регистъра на защитените територии: 40.  
Площ: 985,7 хектара.  
Местоположение: землища на с. Бов и с. Желен.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № 4526/17.11.1975 г., бр. 98/1975 на Държавен 
вестник. 

Цели на обявяване: Образец на перфектно проведено противоерозионно 
мероприятие. 

Режим на дейности: 
- 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; 
- Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време; 
- Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места; 
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- Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също 
събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им; 
- Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства; 
- Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените 
басейни; 
- Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по 
скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта; 
- 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; 
- Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената 
покривка; 
- Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите 
държавни и обществени постройки; 
- Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с 
плана за благоустрояването на защитените местности; 
- 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; 
- Разрешава се залесяване на голите площи; 
- Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин; 
- Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества; 
- Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни илиформировъчни сечи; 
- Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, 
групово-изборна и постепенна сечи с удължен период на възобновяване; 
- 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; 
- Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че 
защитните, украсните и стопанските им функции да се подобряват. 

 
- ПРИРОДЕН ПАРК “ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”. 
Код в регистъра на защитените територии: 6.  
Площ: 30129,9 хектара.  
Местоположение в територията на община Своге: землища на с. Дружево, с. 

Миланово, с. Оплетня.  
Попада на територията на: РИОСВ – София. 

Документ за обявяване: Заповед № РД-1449/21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен 
вестник. 

Документи за промяна: Прекатегоризация със Заповед № РД-934/22.07.2003 г., 
бр. 73/2003 на Държавен вестник; Приемане на План за управление с Решение № 
750/14.10.2011 г., бр. 82/2011 на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: Не е посочена в заповедта за обявяване. 
Режим на дейности (съгласно заповедта за обявяване): 
- В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни 
средства; 
- Забранява се късането на цветя; 
- Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони. 
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Природен парк „Врачански Балкан‖ обхваща по-голямата част от Врачанската 
планина и масива на Лакатнишките скали. 

Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната 
старопланинска верига и се издига южно от гр. Враца и Врачанското поле, с 
величествени скални склонове. На юг за граница служи дълбоко врязаният пролом на 
река Искьр. За западна граница е приета Дружевската седловина. Планината има 
направление северозапад – югоизток. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км. Нейният 
тясно обособен масив рязко я отличава от съседните планини. 

Извиращите от планината реки Лева, Черна и Златица разчленяват планината на 
три дяла – Беглички (Югозападен), Стрешерски (Северозападен) и Базовски (Източен). 
Най-обширен е Бегличкият дял с най-висок връх – Бегличка могила (1481,7 м). 

По-голямата част от територията на парка е покрита с карбонатни скали от 
триаски и юрски варовици, напукани по всички възможни посоки, характерен образец 
на карстификация, приличаща на каменно решето. 

Повърхностните карстови форми като валози, въртопи, понори, обрасли в 
периферията си с огромни букови гори заемат обширни площи. Мощността на 
варовиците е около 1300 м. В границите на Природен парк „Врачански Балкан‖ се 
намират едни от най-интересните пещери и пропасти – около 500.  

На територията на Природен парк „Врачански Балкан‖ са установени над 700 
вида висши растения, което представлява близо 1/5 от флората на Бьлгария, като 56 
вида от тях са обявени за редки и защитени от изчезване, а 26 вида са защитени от 
Закона за биологичното разнообразие. Не по-малко интересна е и фауната на парка. 
Защитени от ЗБР са 138 вида животни, като от тях 21 вида са вписани в Червената 
книга на Бьлгария. Висока природозащитна стойност има безгръбначната фауна и 
дневните грабливи птици, между които – черен щьркел, египетски лешояд, скален 
орел, белоопашат мишелов и др.  

Списък на пещерите и пропастите в Община Своге /По населено място и 
дължина на галериите/ 

№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

Село Бов – Общо 10 пещери и пропасти 
1 3975 Мечата дупка Бов 564 
2 1090 Кенова дупка Бов 174 
3 0154 Параклиса Бов 41 
4 1825 Шундата Бов 21 
5 4709 Петльовдолски дупки Бов 21 
6 1908 Трите дупки 2 Бов 20 
7 0533 Дупката под вр.Гарван Бов 16 
8 1907 Трите дупки 1 Бов 13 
9 4225 Катя Бов 12 
10 4085 Трескавец Бов  

Село Брезе – Общо 10 пещери и пропасти 
11 3700 Марина дупка Брезе 125 
12 1310 Църквето Брезе 106 
13 2696 Градо Брезе 32 
14 2391 Ямата в Средни вървища Брезе 30 
15 0548 Урендата Брезе 27 
16 0959 Ямата в Зла страна Брезе 25 
17 2695 Тупанете Брезе 25 
18 2390 Оградената яма Брезе 24 
19 2681 Окото Брезе 15 
20 0960 Зли въртеж Брезе  

Село Гара Бов – Общо 1 пещери и пропасти 

http://caves.4at.info/index.php?cave_id=5132&ob=1
http://caves.4at.info/index.php?cave_id=2421&ob=1
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№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

126 4571 Сърандалица Гара Бов 22 
Село Гара Лакатник – Общо 78 пещери и пропасти 

21 0511 ТЕМНАТА ДУПКА Гара Лакатник 2750 /6000 
22 2432 Козарската пещера Гара Лакатник 709 
23 1381 Зиданка Гара Лакатник 400 
24 0868 Ръжишката пещера Гара Лакатник 316 
25 2431 Голямата Вража дупка Гара Лакатник 309 
26 1079 Свинската дупка Гара Лакатник 300 
27 2409 Припека Гара Лакатник 215 
28 2408 Седмовратица Гара Лакатник 174 
29 0877 Кристалната Гара Лакатник 118 
30 1944 Вратица Гара Лакатник 106 
31 9003 Портите Гара Лакатник 102 
32 1947 Двуетажната Гара Лакатник 94 
33 2749 Скоколица 6 Гара Лакатник 77 
34 4011 Бодурова дупка 8 Гара Лакатник 75 
35 2989 Лабиринтчето 14 Гара Лакатник 70 
36 0986 Комините Гара Лакатник 65 
37 2386 Четириоката Гара Лакатник 61 
38 2396 Самотворска пещера Гара Лакатник 61 
39 1924 Диаклазната дупка Гара Лакатник 58 
40 1592 Леговище Гара Лакатник 42 
41 2782 Браковската жмичка Гара Лакатник 41 
42 1931 Кръглата дупка Гара Лакатник 40 
43 2986 Бивака 11 Гара Лакатник 34 
44 2765 Зеленката Гара Лакатник 32 
45 2763 Въшавата дупка Гара Лакатник 32 
46 1336 Двувратица Гара Лакатник 30 
47 2996 Проветливата 21 Гара Лакатник 29 
48 1926 Коминчето Гара Лакатник 28 
49 2758 Заклещения валун Гара Лакатник 28 
50 2411 Въртележка Гара Лакатник 27 
51 0497 Расовата яма Гара Лакатник 25 
52 4860 Скритата пещера Гара Лакатник 25 
53 2405 Самодивската пещера Гара Лакатник 23 
54 1599 Чукара Гара Лакатник 22 
55 2984 Пясъчната 8 Гара Лакатник 21 
56 2991 Лалугера 16 Гара Лакатник 21 
57 1932 Язовската дупка Гара Лакатник 20 
58 1946 Камината 2 Гара Лакатник 20 
59 2938 Катаракциите Гара Лакатник 20 
60 2992 Кривата 17 Гара Лакатник 20 
61 2784 Бабката Гара Лакатник 18 
62 0987 Кръста Гара Лакатник 18 
63 2410 Дедина дупка Гара Лакатник 18 
64 2997 Пролазница 22 Гара Лакатник 18 
65 1600 Уске Гара Лакатник 17 
66 1930 Патето Гара Лакатник 17 
67 1949 Качулова кукла Гара Лакатник 17 
68 2412 Дупката на язовеца Гара Лакатник 17 
69 5249 Тъмната страна Гара Лакатник 17 
70 1948 Лисича дупка Гара Лакатник 15 
71 2473 Малката Самотворска Гара Лакатник 15 
72 2397 Блокажа Гара Лакатник 14 
73 5376 Пещта Гара Лакатник 13 
74 0985 Крайпътна Гара Лакатник 12 

http://caves.4at.info/index.php?cave_id=3013&ob=1
http://caves.4at.info/index.php?cave_id=2780&ob=1
http://caves.4at.info/index.php?lo=2&ob=1
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№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

75 1814 Свинята Гара Лакатник 12 
76 1927 Фурната Гара Лакатник 12 
77 2748 Тунела 5 Гара Лакатник 12 
78 2764 Ачик дупка Гара Лакатник 12 
79 2993 Мича дупка 18 Гара Лакатник 12 
80 2999 Крайната пещера Гара Лакатник 12 
81 2382 Провиралото Гара Лакатник 11 
82 2383 Ръкавичката Гара Лакатник 11 
83 2998 Грешната 23 Гара Лакатник 11 
84 1928 Проходчето Гара Лакатник 10 
85 1929 Късата дупка Гара Лакатник 10 
86 1945 Триъгълната 1 Гара Лакатник 10 
87 2384 Свинака Гара Лакатник 10 
88 2385 Очиларката Гара Лакатник 10 
89 2474 Язовската дупка 1 Гара Лакатник 10 
90 2985 Малката 9 Гара Лакатник 10 
91 2994 Сухата 19 Гара Лакатник 10 
92 5231 Малката пещера при крепостта Гара Лакатник 10 
93 5029 Вражи дупки 02 Гара Лакатник 9 
94 5092 Дупката на ентусиастите Гара Лакатник 7 
95 0988 Гаванчето Гара Лакатник 7 
96 2395 Ръжишка яма Гара Лакатник  
97 5216 Боско Гара Лакатник  
98 5215 Бялата дупка Гара Лакатник  

Село Добравица – Общо 4 пещери и пропасти 
99 1168 Травнината Добравица 134 
100 0962 Кушишница Добравица 133 
101 1169 Кросина дупка Добравица 26 
102 0965 Препасница Добравица  

Село Дружево – Общо 15 пещери и пропасти 
103 1616 Китова кукла Дружево 124 
104 1617 Здравешка дупка Дружево 84 
105 1704 Драндарска яма Дружево 84 
106 1510 Яма Глогов Дружево 45 
107 1703 Малката драндарска Дружево 26 
108 1831 Комплекс Гарванец Дружево 23 
109 4890 Лисича дупка Дружево 22 
110 1835 Торището Дружево 18 
111 1598 Хайдушка дупка Дружево 15 
112 1834 Прашната Дружево 14 
113 4891 Бълхарника Дружево 14 
114 4889 Мъжо Дружево 12 
115 1512 Суата яма Дружево 11 
116 1833 Лалугерската пещера Дружево 10 
117 5130 Драндарска Дружево  

Село Добърчин – Общо 2 пещери и пропасти 
118 1419 Уске Добърчин 36 
119 1352 Мръмката Добърчин 30 

Село Желен – Общо 1 пещери и пропасти 
120 1334 Коминчето Желен 20 

Село Заноге – Общо 3 пещери и пропасти 
121 1883 Водната яма Заноге 14 
122 1884 Гулчева яма Заноге 9 
123 1882 Ямещницата Заноге  

Село Заселе – Общо 7 пещери и пропасти 
124 2664 Скока Заселе 94 

http://caves.4at.info/index.php?cave_id=5121&ob=1
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№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

125 2665 Камико Заселе 43 
126 2700 Була Заселе 32 
127 2694 Копаната Заселе 11 
128 2667 Дупката за грешни люде Заселе 10 
129 2699 Копривняко Заселе  
130 3354 Чичеро Заселе   

Село Зимевица – Общо 19 пещери и пропасти 
131 1288 Гивалака Зимевица 190 
132 0831 Елата Зимевица 176 
133 4126 Шаламбата Зимевица 130 
134 1825 Двувходовата Зимевица 82 
135 2198 Колкина дупка Зимевица 46 
136 0865 Граденец 2 Зимевица 45 
137 0864 Граденец 1 Зимевица 41 
138 1494 Врелцето 9 Зимевица 39 
139 1889 Шашава дупка Зимевица 20 
140 1888 Кьосавата Зимевица 19 
141 3114 Рогио бърдо Зимевица 16 
142 1286 Совината ниша Зимевица 15 
143 1287 Широки валог Зимевица 12 
144 1495 Чу ? Зимевица 12 
145 1283 Окадената пещера Зимевица 10 
146 1886 Рочио бърдо 1 Зимевица 10 
147 1496 Ямата в белио валог Зимевица 8 
148 0251 Конярката Зимевица  
149 1284 Ямето Зимевица  

Село Искрец – Общо 9 пещери и пропасти 
150 0922 Душник Искрец 876 
151 1263 Извиралото Искрец 240 
152 0964 Мечата дупка Искрец 142 
153 1338 Студеница Искрец 34 
154 1265 Кукерова дупка Искрец 28 
155 1261 Меча дупка Искрец 19 
156 4803 Усран дол Искрец 12 
157 2003 Лисича дупка Искрец 12 
158 1262 Върпина Искрец  

Село Лакатник – Общо 8 пещери и пропасти 
159 1702 Яворецка пещера Лакатник 211 
160 2167 Пещерето Лакатник 200 
161 0356 Свърдело Лакатник 52 
162 0953 Венеца Лакатник 22 
163 5028 Лалугера Лакатник 21 
164 5110 Кубенцето Лакатник 11 
165 1619 Пропаст Ямата Лакатник  
166 5250 Бабината пършивка Лакатник  

Село Миланово 29 пещери и пропасти 
167 1810 Йосова дупка Миланово 132 
168 4102 Герана Миланово 120 
169 3264 Проходната на Соколец Миланово 56 
170 1806 Чавките Миланово 50 
171 5364 Лазуритовата дупка Миланово 31 
172 5317 Торбова дупка Миланово 28 
173 3270 Вълчата пещера Миланово 26 
174 1807 Драги камък Миланово 24 
175 4706 Соколецката яма Миланово 23 
176 3266 Соколец Миланово 21 

http://caves.4at.info/index.php?cave_id=5134&ob=1
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№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

177 1568 Коритата Миланово 20 
178 4806 Гогова дупка 2 Миланово 20 
179 9053 Гогова дупка 2 Миланово 20 
180 4683 Гьозова яма Миланово 20 
181 3271 Дедина дупка Миланово 19 
182 3267 Борина дупка Миланово 15 
183 5316 Гьонова дупка Миланово 15 
184 1426 Дупна стена Миланово 14 
185 3269 Лиса дупка 5 Миланово 13 
186 5033 Ямата в полето Миланово 11 
187 5105 Здравеца Миланово 11 
188 3272 Язовската Миланово 10 
189 5292 Каскадките Миланово 10 
190 9119 Гогова яма Миланово 8 
191 4682 Дендритната пропаст Миланово 8 
192 5104 Гогова дупка 1 Миланово 8 
193 5114 Шилигарника Миланово 5 
194 3274 Стакьовица Миланово  
195 3275 Брънчо валог Миланово  

Село Оплетня – Общо 13 пещери и пропасти 
196 0243 Акациевата Оплетня 98 
197 4707 Кобилина дупка 1 Оплетня 61 
198 0240 Тривходната Оплетня 40 
199 2704 Темната дупка Оплетня 26 
200 5101 Прашната бърлога Оплетня 26 
201 5232 Стъпалата Оплетня 19 
202 0239 Свиня дупка Оплетня 18 
203 5102 Глинестата Оплетня 16 
204 2252 Кукумичина дупка Оплетня 12 
205 5251 Триъгълната Оплетня 12 
206 3066 Кривина дупка Оплетня  11 
207 9117 Краставата ниша Оплетня  11 
208 3065 Бранището Оплетня 10 

Село Церово – Общо 29 пещери и пропасти 
209 1959 Водната пещера Церово 3264 
210 3994 Маяница Церово 1426 
211 4708 Говора на водата Церово 1000 
212 9050 Говора на водата Церово 1000 
213 1820 Ямата Церово 156 
214 1819 Чантите Церово 136 
215 0200 Козичката Церево 110 
216 1618 Изворната дупка Церово 102 
217 0199 Камбаната Церово 60 
218 4199 ККС Церово 45 
219 1768 Лъжливото викало Церово 21 
220 4562 Цепката Церово 21 
221 1824 Мечата дупка Церово 18 
222 2890 Шушек 18 Церово 18 
223 4802 Таралежчето Церово 18 
224 0192 Сълбица Церово 15 
225 2893 Язовата дупка 21 Церово 15 
226 4763 Черквата к/с Церово 15 
227 2891 Лисина дупка 19 Церово 14 
228 4564 Камико Церово 14 
229 4764 Таванчето Церово 12 
230 9115 Трите лисичи дупки Церово 12 

http://caves.4at.info/index.php?cave_id=5146&ob=1
http://caves.4at.info/index.php?cave_id=3287&ob=1
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№ 
по 
ред 

БФСп№ Название пещера, пропаст Населено място Дължина на 
галериите 

231 5161 Трите лисичи дупки Церово 12 
232 2548 Кариерата Церово 11 
233 1766 Комино Церово 10 
234 1823 Цапката Церово 10 
235 2759 Малио белио подмол Церово 10 
236 4765 Пропадъка Церово 10 
237 4563 Липовец Церово  

 

 

2.5.6. Развитие на туризма в Община Своге  

Община Своге е традиционна територия на масовия туризъм. Има туристически 
хижи и няколко маркирани туристически маршрута. В това число наречената на 
патриарха на българската литература „Вазова пътека". В района на Община Своге се 
намира и защитената местност "Лакатнишки скали" - величествен скален масив с 
отвесни стени, част от левия склон на Искърския пролом и от най-източните 
разклонения на планината Козница в Западна Стара планина. Разположени са срещу 
гара Лакатник на 20 км. северно от гр. Своге. Изградени са от триаски червени пясъци 
и дебелослойни варовици. В продължение на хилядолетия ерозията е изваяла 
фантастичен свят от скални образувания, извисяващи се до 250 метра височина. В 
подножието на скалите е пещерата "Темната дупка" - най-дългата пещера в Стара 
планина. Чудният и подземен свят крие 20 езерца, подземни потоци, няколко водопада, 
галерии и други образувания. В подножието на скалите блика буйният извор Житолюб, 
край който има ресторант, парк и езеро. В района на Лакатнишките скали са утвърдени 
алпинизмът и пещернячеството. Те са признат алпинистки обект. Местността създава 
условия за развитие на екстремни спортове. Лакатнишките скали са люлка на 
българския алпинизъм. През 1931 г. тук е употребено за първи път у нас алпийско 
въже. Малката хижа построена от доброволци алпинисти през 1938 г. примамва и най-
смелите любители на височините. Високо в скалите се издига величествен каменен 
паметник, построен в памет на хвърлени от скалите през 1923 г участници в 
септемврийското въстание. Има над 80 културно-исторически и археологически 
паметници, манастири и други, съхранили българския дух, култура и книжовност. 
Общината се слави и с над 80 културно-исторически и археологически паметници, 
манастири и други, от които най-посещаван е манастирът "Седемте престола". 
Разположен е в един от прелестните кътове в долина на река Габровница, в 
живописната планина под връх Издремец. Посещаван в миналото предимно от 
богомолци сега е прекрасен туристически обект за лятна и зимна почивка. Община 
Своге е традиционна зона за отдих и почивка. На нейна територия има изградени над 
17 хиляди частни вили. 

Хотел "Ловен дом Тихов дол" се намира на 60 км. Североизточно от град София, 
в красива гориста местност на Стара планина, с. Ябланица, община Своге. Наличието 
на разнообразни растителни видове, реки, планински потоци, обширни и 
високопланински ливади, създават отлични условия за пълноценен отдих през всички 
сезони на годината.Изключителните географски особености на района го определят 
като едно от най - добрите места в България за ловени риболовен туризъм. В района 
при естествени условия се развъждат благороден елен, лопатар, сърна, дива свиня, 
лисица, заек и видра. Комплекса предлага множество атракциони: Моторна шейна и 
Бъги; Планински Велосипеди; Фото-сафари с джип в уникална девствена природа; 
Разходка с кон в планината; Туристически преход по стар римски път; Пешеходни 
излети в планината и бране на горски плодове; Посещение на културни паметници, по 
стъпките на българските антифашисти; Запознаване с бита и традициите на хората 
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живеещи в селото - печене на хляб, варене на ракия, приготвяне на зимнина, правене 
на кисело мляко и сирене и др. Комплексът разполага с 6 отлично обзаведени стаи, 2 
студия и 1 луксозен апартамент, механа, спа център с масаж, сауна, джакузи, басейн, 
тенис маса, волейболно и футболно игрище както и с два мини рибарника. 

Комплекс „ Божилово" се намира в с. Заселе, в близост до гр. Своге, Вазовата 
пътека и водопада "Скакля". Разположен е на повече от 20 декара, сред тучни ливади и 
вековна буково гора, в най - високата и живописна част на с. Заселе, комплекс 
Божилово предлага неповторима панорама към Искърското дефиле от орлов поглед. 
Простор изпълващ с вдъхновение и наслада. Спокойствие, отмора, чистота и уют. 

Ловен дом „Търсава" се намира на 60 км . от София в красива гориста местност в 
Стара планина върху площ от 5500 хка под връх Мургаш. Предлага възможности за 
лов на едър дивеч - вълци, диви свине, сърни и елени. Има два изградени рибарника, 
които са посещавани от любителите на риболова. Красивата природа и създадените 
условия за лов и риболов са предпоставка за развитие на ловен и приключенски 
туризъм. 

Биоферма "Чемерник" - фермата е разположена на 1150 м. надморска височина в 
района на връх Издремец, с. Бов.  Разполага с 455 дка. собствени и арендовани земи. Тя 
е животновъден комплекс със самостоятелно обособени помещения за всички 
отглеждани животни. Близостта до Лакатнишките скали и подходящият терен за 
трекинг маршрути в съчетание с красотата на Манастир "Седемте Престола" и 
заобикалящата ги природа оформят район изключително подходящ  за различни 
видове туризъм. 

Хотел "Планинец"- представя уникални възможности за пълноценна почивка 
през цялата година. Разположен на 50 км от София в подножието на живописното 
Искърско дефиле,където река Искър образува пролом,пресичайки планината между 
Софийското поле и Дунавската равнина.Хотелът разполага с 6 двойни стаи и 2 
апартамента,кабелна телевизия и интернет.Предлага се автентична българска кухня с 
биологично чисти продукти собствено производство. 

 
ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
 
„Вазова еко-пътека" - по стръмните варовикови стени е прокарана пътека, 

получила названието "Вазова пътека". Тук известният български автор Иван Вазов 
пише своят разказ "Дядо Йоцо гледа".По стъпките на Вазов ежегодно преминават 
десетки туристи. Традиционно, всяка пролет се организират туристически походи и 
игри. Официалното откриване на реконструираната еко-пътека се състоя на 29.04.2007 
год. и тя свързва с. Заселе със с. Гара Бов. Вазовата екопътека се намира близо до 
гр.Своге. Тя започва от квартал ―Скакля‖ на с. Гара Бов , а крайната и точка е в 
землището на с.Заселе. Екопътеката открива уникални гледки и минаването на 
маршрута е наистина приятно занимание. Водопадът "Скакля", наречен на 
едноименната река спуска водите си в източната част на планината Понор, близо до 
гара Бов. Дъното на долината на реката се затваря от внушителен подковообразен 
варовиков венец висок 120 м. От него скачат водите на водопада в трискадно 
разположени скока, най - високият от които е около 85 м. Долината на водопада е заета 
от ливади. Малко по на север се намира скалата Златния камък. 
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„Искърският пролом― или „Искърското дефиле― е мястото, където река Искър 
преминава през Стара планина и Предбалкана и образува най-дългия (156 км) и най-
величествен пролом в България.. Мястото е изключително интересно от геоложка 
гледна точка, тъй като проломът представлява напречен разрез на Старопланинската 
верига. По този начин могат да се извлекат сведения за геоложкия състав на планината, 
както и да бъдат изследвани различните слоеве. Това невероятно творение на 
прородата е уникално съчетание на каньоновидни долини и ждреловидни теснини с 
недостъпни остри зъбери, живописни долинни разширения и амфитеатрално 
етажирани или стръмни сипейни склонове с многобройни пещери и карстови извори. 

Същинската част на пролома се простира от град Нови Искър до село Лютиброд 
и е дълга 67 км, като по-голямата част от него е в територията на община Своге. 
 

„Лакатнишките скали― се намират в района на гара Лакатник. Отвесните 300-
метрови скални образувания, изградени от червен триаски пясъчник, са всъщност 
разкъсаната гръд на Балкана - резултат от чудовищната битка с Искъра. Навяващи, 
както страхопочитание, така и възхищение, скалите са като магнит за любителите на 
алпинизма и пещернячеството. Лакатнишките скали са много известен катерачен обект 
– в местността има 6 района с над 350 маршрута с различна трудност. Най-популярни 
са Вражите дупки и Алпийската поляна. Екстремните спортове не са единственият 
начин човек да се докосне до красотата на този природен феномен. В района на 
скалите има няколко туристически пътеки, които са подходящи за посещение през 
всички сезони и предлагат фантастични гледки към красивото Искърско дефиле. 

Алпийски заслон „Орлово гнездо― се намира на 300 м над река Искър, върху една 
терасовидна скална издатина. Представлява малка дървена къщичка. Оцветена в 
червено и виждаща се отдалеч, тя представлява алпийски заслон, до който се достига 
само „по въже‖. Красива и недостъпна, недосегаема за хорските проблеми, с гордост 
носи името си – „Орлово гнездо‖. Построена е през 1938 г. от алпинистите от 
Българския алпийски клуб след непосилен няколкомесечен труд. Тя е като емблема на 
Лакатнишките скали и всеки посетител дошъл да ги види, я търси с поглед, сочи я с 
пръст и се радва като малко дете на тази дивна и прекрасна гледка. 

Карстовият извор „Житолюб‖ се намира в подножието на Лакатнишките скали,  
под пещера „Темната дупка‖, на 8 м от нивото на р. Искър. Изворът е един от най-
големите карстови извори в страната и е рожба на две подземни реки. Губилища 
поемат част от водите на реките Петренска и Пробойница, които преминават през 
водните етажи на пещерата „Темната дупка‖ и през тесен сифон се изливат в извора в 
подножието на скалите. При поройни дъждове през него преминават до 1200 литра в 
секунда. Около извора са разположени малък ресторант и изкуствено езеро. 

Пещера „Темната дупка― се намира в скалите, точно срещу гара Лакатник, на 
около 30 м над реката. Тя е една от най-известните пещери в България. До отвора на 
пещерата може да се достигне по обезопасена с парапети, лесно достъпна пътека. 
Общата дължина на пещерата варира, по различни мнения, между 5000 и 9000 м. 
Пещерната система е триетажна и се състои от две силно разклонени галерии свързани 
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помежду си. Особени забележителности на пещерата са напречните профили по хода 
на галериите. В пещерата има много езера, както и подземна река. В „Темната дупка‖ 
се срещат почти 20% от всички установени в България троглобионти. От тях най-
известният е Protelsonia lakatnikensis. През 1962 г. пещерата е обявена за природна 
забележителност. 
 

Пещера „Елата― е дълга едва 123 м. Тя таи в себе си чуден и величествен 
подземен свят. Отворът и започва с 18-метрова тясна вертикална пропаст. Пещерата е 
плътно изпълнена с образувания с неописуеми форми – сталактити, сталагмити, 
синтрови прегради и други от чудни по-чудни аномалии. Сталагмитите са накацали 
навсякъде, даже един върху друг, което придава фантастичен изглед на всичко 
наоколо. Синтровите езерца са прекрасни с кристалните си дъна и са изпълнени с 
разнообразни бисери. Последният праг в пещерата води към едно от тях, пълно със 
сълзи от скалите и с каменни лилии. Пещера „Елата‖ се намира на около 2 км южно от 
село Зимевица. 
 

Друга атрактивна забележителност в тази част на дефилето е водопадът „Скакля‖. 
Наречен на едноименната река, спускаща водите си в източната част на планината 
Понор, той е висок около 120 м.  Водите му „скачат‖ в три, каскадно разположени 
скока, най-високият от които достига 85 метра. Падащата от такава височина вода 
създава невероятно красива гледка. През зимата водопада замръзва и се превръща в 
едно от най-предпочитаните места за ледено катерене в България. Дъното на долината 
на река Скакля се затваря от внушителен подковообразен варовиков венец.  По 
стръмните варовикови скали преминава „Вазовата екопътека‖. 

Скалното образувание „Джуглата‖ се намира близо до жп гарата на село Церово, 
на 6 км северно от Своге. Този причудлив природен феномен, образуван от 
долнотриаски червеноцветни кварцови пясъчници, на възраст около 250 милиона 
години, е висок 18 метра и наподобява гъба. Според някои хора дори прилича на 
човешка глава. 

Маршрутът на маркираната туристическата пътека „Под камико‖ започва от 
футболния стадион на село Гара Бов, изкачва се по поречието на река Бовска и достига 
до водопада при Камико, в село Бов, след което се спуска по стария коларски път до 
чешмата, при местността „Чичеро‖, продължава до останките от манастира „Св. 
Архангел Михаил‖ и преминавайки по поречието на река Трескавец, се връща в 
отправната си точка при стадиона на Гара Бов. Природни и културно-исторически 
забележителности, през които преминава туристическа пътека „Под камико‖: 

 живописните каскадни водопади по река Бовска, най-високият от които е 80 
метра, в местността Камико, село Бов; 

 скално образувание Камината, село Бов; 
 останалата през вековете в местната топонимия с името си чешма „Чичеро‖ и 

оброчен кръст „Св. Дух‖; 
 останки от средновековния манастир „Св.Арх. Михаил‖; 
 защитена местност „Трескавец‖. 

Дължината на туристическата пътека е 9,3 км, а времето, необходимо за нейното 
обхождане, е около 3 часа. Тя е транспортно достъпна от село Бов и от Гара Бов. По 
протежение на пътеката са изградени няколко места за отдих, подходящи за пикник и 
отмора. Пътеката дава възможност на любителите на фотографията за заснемане на 
красиви панорамни снимки или снимки на растителни и животински видове от района. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ 
Първите известни на историята жители на Свогенския край са траките. От този 

период датират няколко укрепления, като най-известното е в землището на село Заселе, 
чието тракийско име е Метериза. Известни са и три некропола. Намерените в 
Искърския пролом монети от ІV – І век преди Христа показват, че по това време 
районът е бил в търговски отношения със Средиземноморския свят. През Римската 
епоха в пролома е съществувало селище, което е имало за цел да поддържа 
съществуващия римски път, минаващ от Сердика за северните провинции на 
Империята. В подножието на връх Грохотен /град Своге/ са намерени монети от късно 
римския и ранно византийския период ІV – VІ век. Открити са и 13 укрепления, 
построени или поправени през същия период, които са имали за цел да спират 
нашествията на варварите. От времето на Втората Българска държава са датирани две 
от църквите в общината – село Дружево и село Меча поляна /дн. Искрец/.  По-голямата 
част от регистрираните църкви в останалите селища са строени през ХV-ХVІ век, 
когато България е била под Османска власт. Според историческите проучвания, 
проведени през 80-те години на ХХ век от екип на Националния институт за 
паметниците на културата, в местността „Манастира―, на 1,5 км югоизточно от Гара 
Бов, са открити следи от старо заселище и ранносредновековна християнска църква. 
Останки от римски крепости има в непосредствена близост до манастирите „Седемте 
престола‖ (с. Осеновлаг) и „Св.Николай Чудотворец‖(с. Батулия). 

До село Желен се намират останките на манастира „Свети Кирик и Юлита‖, 
скътан в планинския склон и именуван от местното население „Бабин плаз‖. Споменът 
за святото място се съхранил през тъмните векове на робството и на полянката, където 
сега е кръстът, е имало чешма с каменно корито (вероятно на мястото на днешната 
чешмичка) и около нея се е правел събор два пъти в годината - на „Св. Четирдесет 
Мъченици― (9 март) и на „Св. Кирик и Юлита― (28 юли). Днес от някогашната 
манастирска църква е останала само северната страна и част от основите на западната и 
южната стена. За жалост, днес от стенописите са останали незначителни частици - 
горната част на изображението на Св. арх. Михаил със светците (личат се ореолите им) 
и част от декоративна украса на пиластрите на отвора в лявата страна на стената. 

 
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

 
Манастир „Света Петка" - намира се в североизточния край на град Своге. 

Основан е през Хвек. Разрушаван и разграбван, той е възстановен през ХІХ век. В 
манастирския комплекс днес има два храма - старата манастирска църква "Св. Петка" и 
новата "Св. Св. Петър и Павел". Църквата "Св. Петка" е построена в периода ХVІ - 
ХVІІ век. с размери 12м. на 5м., еднокорабна, едноабсидна, безкуполна, с притвор и 
контрафорси. В църквата са съхранени ценни икони. Тя има историческата си стойност 
като място на важни за района събития - през 1980 год. тук идва Апостола на 
свободата, Васил Левски. Чест посетител на манастирската обител е и народният поет 
Иван Вазов, който посвещава на това свое любимо място стихотворението си "Блян в 
старата църква".Новата трикорабна енорийска църква е построена през 1927 год. 

Манастир „Седемте престола" - манастирът е разположен в един от прелестните 
кътове на красивата долина на река Габровница, в живописната Средна Стара планина 
под връх Издремец. Намира се на 86км. северно от град София. Посещаван в миналото 
предимно от богомолци, днес е прекрасен туристически обект за лятна и зимна 
почивка. Манастирът "Седемте престола" е построен и осветен от братята - князе 
Дамян и Георги (внуци на цар Самуил) през ХІ век. Като древно българска светиня 
манастира "Седемте престола" е запазил първообраза си цели 10 века и се възприема 
като важна част от културно - историческото наследство в западна Стара планина. 
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Според преданието през ХІХ век от Бесарабия дошли седем братя славянски боляри 
със семействата си. Те създали седем селища в тази част на Стара планина. На мястото 
на днешния манастир построили малката църква "Св. Благовещение". 

Искрецки манастир „Успение Богородично"- намира се в с. Искрец, на 10 км. от 
гр. Своге. Манастира е основан през ХІІІ век , но има данни, които го отправят към 
още по - ранна епоха, през 1110 год. разрушен от турците през ХІV век, през ХVІІ век 
той е възстановен като параклис, а от 1834 год. - отново като манастир. Църквата е 
изписана с три пласта стенописи с изключителна художествена стойност. През 1856 
год. южно от църквата е построена седмоъгълна куполна кръщелна - изповедалня, 
също богато изписана. Пристройката е уникална за българската манастирска 
архитектура. 

Църква „Свети Николай" - църквата е еднокорабна базилика, находяща се в 
центъра на с. Искрец. Предполага се, че е строена през 1110г. В малкото дворче, има 
три камбани. Най-старата и най-голямата тежи 340кг. и е подарък от с.Горно Троди, 
Македония, правена през 1897 г. 

Църква "Св. Вмчк. Георги Победоносец" - църквата е тържествено осветена и 
открита в с. Свидня на 28.04.2007 год. 

Църква „Рождество Богородично" - намира се на 3 км. източно от с. Миланово, 
Община Своге. Построена е през ХVІІ в. В днешният си вид тя представлява 
еднокорабна постройка с полукръгла абсида от изток, чийто стени са изградени от 
варовикови и бигорни блокове, споени с бял хоросан. Върху вътрешната стена са 
запазени фрагменти от стенописи датиращи от ХVІІ в. През 2004 год. е построена нова 
църква в с. Миланово - "Храм Рождество Пресветая Богородица". 

 
Списък на църквите в Община Своге, регистрирани като паметници на културата: 
 

№ Обект Населено 
място 

Деклариран с Вид Категория 

1. Гробищна църква 
„Благовещение‖ 

Реброво Писмо № 328/ 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

2. Късносредновековна 
гробищна църква 
„Св.Богородица‖ – 
селски гробища 

Реброво Писмо № 4665/ 6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

3. Църква 
„Св.Параскева‖ 

Лакатник Писмо № 328/ 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

4. Стенописите на 
манастирската църква 
„Св.Петка‖ 

Своге Обявен с 
ДВ/НСОПК 
бр.59/1973г. 

Художествен Местен 

5. Църквата 
„Св.Никола‖ с 
манастирската сграда 

Батулия № 328 от 
28.01.1982г. 

Архитектурно-
строителен и 
художествен 

Местен 

6. Средновековен 
манастир , 
м.‖Манастира‖ 

Батулия Писмо № 4665/6 
от 10.08.1987г. 

Архитектурно-
строителен 

Местен 

7. Църквата 
„Св.Параскева‖ 

Брезе Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

8. Манастирската 
църква 

Брезе Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

9. Църквата 
„Св.Николай‖ 

Буковец Писмо №1914 от 
29.05.1981г. 

Художествен Местен 

10. Късносредновековна 
църква 

Буковец Писмо №4665/6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

11. Църква „Св.Троица‖, 
махала „Оградище‖ 

Буковец Писмо №1914 от 
29.05.1981г. 

Художествен Местен 
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№ Обект Населено 
място 

Деклариран с Вид Категория 

12. Църквата „Архангел 
Михаил‖ 

Огоя Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

13. Средновековен 
манастир 
„Св.Панталеймон‖ 

Огоя и 
Буковец 

Писмо №4665/6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

14. Средновековен 
манастир с оброк 
„Св.Троица‖ 

Огоя Писмо №4665/6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

15. Църквата 
„Възнесение 
Христово‖ 

Бов Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

16. Църквата „Рождество 
Богородично‖ 

Миланово Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

17. Църквата Бакьово Писмо №4450 от 
25.11.1981г. 

Архитектурно-
строителен 

Местен 

18. Църквата 
„Св.Параскева‖ 

Церово Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

19. Църквата „Рождество 
Пресветая 
Богородица‖ 

Осеновлаг ДВ бр.101/1971г. Художествен и 
архитектурен 

Национално 

20. Стенописите на 
църквата „Успение 
Пресвета 
Богородица‖ 

Искрец Писмо №4450 от 
25.11.1981г. ДВ 

бр.57/69г. 

Художествен и 
архитектурно-

строителен 

Национално 

21. Църквата 
„Св.Николай‖ 

Искрец Писмо №3107/ 
18.09.1978г. 

Художествен Местен 

22. Църквата „Св.Теодор 
Тирон‖ 

Зимевица Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

23. Средновековен 
манастир 

Ябланица Писмо №4665/6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

24. Църквата „Св.Кирик 
и Юлита‖ 

Желен Писмо №328 от 
28.01.1982г. 

Художествен Местен 

25. Късносредновековна 
църква в селото 

Меча поляна Писмо №4665/6 
от 10.08.1987г. 

Археологически Местен 

 
Община Своге има изготвена „Програма за развитие на туризма в община Своге 

2013 – 2015 г.― Тя е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 12, чл. 13 и чл. 
14 от Закона за туризма. Съобразена е с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, 
наличните ресурси в общината, съвременните услуги в областта на селския, 
екологичния, културно-историческия, ловния, конния, планинския и пещерния туризъм 
и изградените обществени структури в подкрепа на туризма – браншови сдружения в 
туристическия бизнес и други неправителствени организации. Програмата е в 
съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на 
местно ниво, която е определена в Закона за туризма. 
 

По отношение на комплексната оценка на общините по условия и ресурси за 
развитие на туризма, могат да се направят следните изводи:  

 общината разполага с условия за развитие на туризъм на международно и 
национално ниво, като планинският е с приоритетно значение, следван от 
лечебния, автотуризъм, семинарен и делови туризъм, селски и фолклорен 
туризъм, както и ловен туризъм; 

 досегашното развитие се характеризира с концентрация и едностранчивост в 
стандарта на настаняване и обслужване, както и във формите на организация 
на пътуванията;  
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 засилване на "икономизацията" на поведението на стопанските и 
политически субекти - доминират над краткосрочните интереси;  

 липса на дългосрочен цялостен подход към формирането и осъществяването 
на туристическата политика;  

 неразвитост и неадекватност на организационните структури в съответствие 
със създалите се нови условия;  

 ограниченост на инструментите на туристическата политика;  
 ограничена прозрачност на пазара, поради дефицит на информация;  
 липса на ясен механизъм за взаимодействие между туристическите 

предприятия, местна администрация, липса на стратегия за туризма;  
 рязко намаляване на възможностите на населението в туристическите 

пътувания, което наред с негативния социален ефект се отразява на 
туристическия отрасъл.  

Очитайки всичко това трябва да се изготви идеен проект, наречен "Туристическа 
концепция Своге". Изграждането на туризма като значим стопански фактор за Община 
Своге, чрез целенасоченото използване на природните и антропогенни дадености, 
както и привеждане на съществуващото туристическо предлагане в съответствие с 
потребностите на модерния туризъм и разширеното развитие на съществуващите 
възможности.  

В общината са налице предпоставки за туристическа дейност, които са 
достатъчно алтернативни, за да бъдат реактивирани и доразвити.  

Внедряването на проекта, обаче изисква на първо време да се направи 
икономическа обосновка, след което следва да се води солидна инвестиционна 
политика поетапно:  

1.Изясняване собствеността на терените, търсене на варианти за доизграждане на 
незавършените обекти, както и за ремонт на съществуващи и изграждане на нови. 

2.Насърчаване създаването на хотели, места за настаняване и заведения за 
обществено хранене в тях на семеен принцип. 

Изводи:  
 Необходимо е да се повиши контролът с цел опазването на горите и 

животинските видове и находищата с лечебни растения.  
 Да се използват възможностите за развитие на екологичен и познавателен 

туризъм.  
 Да се работи за повишаване на екологичното образование и възпитание на 

подрастващите. 
 Участие на общината в сътрудничество с НПО в екологични проекти.
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2.6. Зелени площи в населените места  
Община Своге има „Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на 

зелената система на територията на Община Своге―, която е приета с Решение № 94 
по Протокол № 04 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 05.05.2011 г. 

Зелената система на Община Своге е предназначена да подобрява микроклимата, 
хигиенните условия, жизнената среда и облика на населените места на територията на 
общината,чрез поддържане на екологичните, рекреативни и естетически функции. 

Общински съвет гр.Своге чрез бюджета на Общината обезпечава необходимите 
средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност 
в общинските зелени площи. 

Органите на управление на зелената система са Общински съвет гр. Своге, кмета 
на Община Своге, кметовете и кметските наместници на населените места, гл. експерт 
„екология― и др. лица, определени със заповед  на кмета на общината. 

Общинския съвет управлява качеството на зелената система на Община Своге, въз 
основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и 
териториалното разположение на зелените площи.  

Кметът на Община Своге ръководи, координира цялостната дейност по опазване, 
изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета 
по дейност „озеленяване― и на дългосрочните програми за развитието на зелената 
система. 

С „Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената 
система на територията на Община Своге― са определени административните 
наказания за неправомерно отсичане, изкореняване, унищожаване или увреждане на 
дълготрайна растителност, зелена площ или паркова територия. Определена е и тарифа 
за размера  на обезщетенията за причинени вреди на зелената система. 

На територията на общината има устроени зелени площи в почти всички населени 
места, които включват следните видове растителност:  

дървесни видове  
 широколистни - чинар, кестен, липа, топола, явор, ясен, софора, бреза, 

айлант и др.;    
 иглолистни - смърч, кедър, ела, туя, кипарис, пирамидална хвойна и др.  

храсти - тамарикс, спирея, гениста, пълзяща хвойна, форзиция, дойция, 
лигуструм, люляк, котонеастер, махония, лоницера, филаделфус, рози, 
чимшир, юка и др.  

За поддържане на зелените площи в селата, намиращи се на територията на 
Община Своге е необходимо да бъдат отделяни повече средства и внимание, поради 
бърза променящата се икономическа обстановка в страната. Финансовите възможности 
на общината са силно ограничени и поради тази причина за възстановяване на 
дървесната растителност се отделят недостатъчно средства.  

Изводи:  
 Да се развият зелените територии в рамките на града и в останалите населени 

места на територията на Община Своге. 
 Да се увеличи залесяването на територията на цялата община.  

2.7. Шум 
Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от 

големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът 
представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен 
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характер. От хигиенна гледна точка шум е всеки звук, който действа неблагоприятно 
върху здравето, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. 

Шумът е един от основните физични фактори с неблагоприятно въздействие 
върху населението и водещ до акустичен дискомфорт в околната среда особено в 
големите градове. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.  
Не  случайно законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда 
проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и 
намаляване на вредното въздействие на шума, целящи чрез тяхното осъществяване 
защита на човешкото здраве и околната среда, както и осигуряване на качество на 
живот на населението. 

Развитието на промишленото производство, интензивното развитие на 
пътническите, товарните и въздушните транспортни средства и масовият градски 
транспорт, са източници на шум, които предизвикват сериозни смущения върху 
хората.Шумът оказва въздействие върху:  

 централната нервна система – преумора, смущения в психиката и паметта, 
главоболие, нарушен сън, увреждане на слуха, раздразнителност, 
смущения в цветоусещането, нарушения при оценката на разстояния;  

 вегетативната нервна система - усилен съдов тонус, циркулаторни прояви; 
 сърдечно-съдовата система - повишено кръвно налягане, нарушен 

сърдечен ритъм; 
 дихателната система – ускорено и повърхностно дишане; 
 храносмилателната система - забавено преминаване на храната през 

храносмилателните органи, различни по вид и степен увреждания на 
стомаха;  

 ендокринната система – промени в количеството на кръвната захар, 
повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма;  слуха 
– при над 80 dB настъпва невъзвратимо увреждане на слуховия 
анализатор, а при над 120 dB – пълна глухота, която понякога настъпва 
изведнъж.  

 
Действащ като стресов фактор, шумът атакува почти всички органи и системи. 

Индивидуално оценено, въздействието на шума най-често се представя като: 
предизвиква раздразнение,  главоболие, пречи на съня и почивката, затруднява 
възприемането на речта, пречи на умствената работа. 

 
Във връзка с изискванията на Закон за защита от шума в околната среда (ДВ., бр. 

74/2005 г; изм.) Министърът на околната среда и водите, Директорите на РИОСВ или 
упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ 
контрол върху инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за 
категориите промишлени дейности по приложения № 4 към чл. 117 от Закона за 
опазване на околната среда. Същият закон регламентира компетенциите на държавните 
органи както следва: 

- Министъра на здравеопазването организира извършването на измерването, 
управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални 
източници на шум. На регионално ниво контролът се извършва от РЗИ Софийска 
област. 
- Министъра на околната среда и водите организира извършването на 
измерването, оценката, управлението и контрола на шума излъчван от 
промишлените инсталации и съоръжения. На регионално ниво контролът се 
извършва от РИОСВ град София. 
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- Министъра на вътрешните работи, чрез определени от него служби 
осъществява контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, 
по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. 
- Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица 
упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на 
строежите, по отношение на шума излъчван по време на строителството, 
организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените 
места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми  
Съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 
източници на шум в околната среда се рзработват мониторингови програми за контрол 
на шума в урбанизираните територии и са уточнени броя пунктове. 

 
Пунктовете са разпределени както следва:  
- до 40% в райони, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета ( 8 

пункта); 
-  до 30% в райони на промишлени източници на шум - производствено 

складови територии и зони (6 пункта); 
-  30% в райони на обекти, подлежащи на усилена шумозащита ( 6 пункта). 

 
През 2010 г. специалисти от дирекция "ООЗ" и дирекция "ЛИ" при РЗИ- 

Софийска област проведоха мониторинг и оценка на показателите на шум в околната 
среда. Измерването на еквивалентните нива на шума се извършва въз основа 
"Програмата за мониторинг на шума на територията в Софийска област" в 
съответствие с действащата у нас Национална система за контрол, ограничаване и 
снижаване на градския шум в общо 35 пункта, разположени в три града от областта - 
Самоков, Ботевград и Своге. То се провежда през месеците май - юни и септември-
октомври и се осъществява с инструментален метод.  

І. Анализ на данните, получени при измерване на еквивалентните нива на шума в 
територии, подлежащи на въздействието на железопътен транспорт:  
Измерените средни еквивалентни нива на шума в четирите наблюдавани пункта 

варират от 52,9 dB(A) до 57,4 dВ(A) и отговарят на хигиенната норма /65 dB(A)/.  
ІІ. Анализ на данните, получени при измерване на територии с промишлени 

източници на шум:  
Измереното средно еквивалентно ниво на шума в пункта, подлежащ на въздействието 
на промишлен източник е 59,3 dВ(A) и отговаря на хигиенната норма 170 dB(A)/.  

 
Таблица №2.7-1-Измервания на шум 2010 г. 

 

№ Наименование,адрес 
Метод 

на 
измерване 

ПДН Еквивалентно ниво 
на шум dB(A) 

Средна 
интензивност 

мин. ср. макс. МПС /чаc 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I.  Територии, подлежащи на въздействието на железопътен транспорт  - 4 пункта 
1.  Срещу ЖП гара, гр. Своге Инстр. 65 48 52.9 61.8 4 вл. 

2.  Ул."цар Симеон" №35/ 
градинката/, гр.Своге 127 Инстр. 65 53.9 57.4 63.8 4вл 

3.  Двора на ПГ‖Велизар Пеев", 
гр.Своге Инстр. 65 47.8 55.7 63.8 5вл. 

4.  Пред църква "Св. Петър и Инстр. 65 50 57 66 6вл. 
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№ Наименование,адрес 
Метод 

на 
измерване 

ПДН Еквивалентно ниво 
на шум dB(A) 

Средна 
интензивност 

мин. ср. макс. МПС /чаc 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Павел" /Желенско шосе/, гр. 
Своге 

II.  Територии с промишлени източници шум 1 пункт 

1.  
РПК"Чавдар" , 
ул."Г.С.Раковски" №2, 
гр.Своге 

Инстр. 70  59.3  252 

 
Изводи:  
 През 2010 г. наблюдаваните пунктове в гр. Своге, подлежащи на 

въздействието на железопътния транспорт, отговарят на хигиенните 
изисквания.  

 Измереното еквивалентно ниво на шума на територията с промишлен 
източник на шум и през 2010 г. се намира в ПДН 170 dB(A)/.  

 

2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизирани лъчения от 
йонизиращи лъчения  
Радиационната обстановка в регионите се формира от естествения радиационен 

фон, от отложените на земната повърхност техногенни радионуклиди, които водят до 
повишаване на гама фона и съответно до увеличение на дозата от външното облъчване 
на населението.  

Според препоръките на Международната агенция за атомна енергия, 
биологичният ефект от равномерното външно облъчване на човешкия организъм с 
йонизираща радиация се характеризира в най-пълна степен с величината на годишната 
индивидуална (еквивалентна) доза.  

Радиационният фон в страната се характеризира със стойностите на мощността 
на еквивалентната гама доза.  

Радиационната обстановка в Р.България основно се обуславя от дейността на 
уранодобивната и уранопреработвателната промишленост, функционирането на 
атомната електроцентрала "Козлодуй", дейността на топлоелектроцентралите с твърдо 
гориво, производството и употребата на фосфорни торове.  

Специфичен момент във формирането на радиационната обстановка 
представлява радиоактивното замърсяване на територията на страната като следствие 
от аварията на Чернобилската електроцентрала.  

Във връзка с всичко това в НПДОСЗ се определят основни цели, които по 
същество са водещи и в действията на общините по проблема, а именно:  

- Да се сведе облъчването на населението до възможния минимум, на базата на 
единна стратегия и политика за радиационна защита;  

- Да се насърчи участието на обществеността при обсъждането и вземане на 
решения по екологични въпроси, свързани с опасността от облъчване с 
йонозиращи лъчения.  

 
За региона на община Своге се правят системни наблюдения на 

радиационния фон от Гражданска защита. По данни на специалистите от 
''Гражданска защита" в общината няма регистрирани екстремни стойности, с 
големи отклонения от естествения радиационен фон за региона - 0,023 mR/ h.  
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В района на град Своге са разположени и се използват:  
 Открити радиоактивни източници за радиоактивна диагностика;  
 Радиоактивни източници за излъчване на алфа лъчи в неутрализатори на 

статично електричество, монтирани в лакозаливни отделения на 
дървопреработвателни предприятия. 

 Радиоактивни източници, излъчващи алфа лъчи в пожароизвестителни 
датчици и инсталации; 

 Радиоактивни източници, излъчващи гама лъчи, монтирани в 
гамадефектоскопи.  

 
Най-малко веднъж годишно същите подлежат на контрол от РДВР, РЗИ, РИОСВ-

София.  
По данни от държавния мониторинг през 1995г. с високи стойности на общата 

бета-активност се характеризират отпадъчните води от обект «Курило» и обект 
«Балкан» (от 4-6 до 25 пъти над ПДК).  

Данните от измерванията през м. юни 1997г., извършени чрез гама-
спектрометричен анализ от извора на приток на река Искър и от мястото на вливането 
му при село Курило са посочени в следната таблица:  

 
Таблица №2.8.-1-За съдържанието на радионуклиди в проби, анализирани от 

Гражданска защита  
Радионуклид От извора При вливането 

Ra - 226 Следи 6,1 +/-1,4 
Rb - 214 5,0pl/s, +/- 0,2 8,3pl/s,+/- 0,2 
Bi - 214 5,4pl/s, +/- 0,3 9,6pl/s, +/- 0,2 

 
Специфичната активност на Ra-226 е определена по линията на 186 ke/l след 

съответната корекция за приноса от гамалинията на 185 ke/l на U-235.  
Оценките са направени при предположение за радиоактивно равновесие. 

Гамаспектрометричен анализ е извършен с гамаспектрометър "ORTEC" с германиев 
детектор с относителна ефективност 15,3% в геометрия на измерване М450.  

В представената проба не са открити радионуклиди.  
Съдържанието на Ra-226 в измерените проби надвишава допустимата 

концентрация съгласно БДС 2823-83 (0,15 Bq/I).  
Съдържанието на  Рb-214 и Bi-214 надвишава фоновите стойности, измерени 

за вода, но е съпоставимо с концентрациите на същите радионуклиди, измерени от 
Централния лабораторен комплекс при периодичните проверки на водите от района на 
Бухово - води след пречиствателна станция на уранодобив и води, излизащи от рудник.  

Общата бета-активност за проба 2 (пра вливането в река Искър) е 2,76 Bq/l, което 
надвишава допустимата стойност от 0,75 Bq/l по БДС 2823-83 "Вода за пиене".  

Анализът на данните показва, че радиационните замърсявания са основен 
компонент от екообстановката в община Своге. Въпреки, че се очертава благоприятна 
тенденция за доближаване до ПДК, контролът и действията, свързани с предпазване от 
сериозни радиационни замърсявания трябва да придобие систематичен характер. Това 
включва периодично вземане на проби от обектите-емитери, както и в условията на 
актуализирани ПДК, възприети в Европейския съюз.  

Следователно следва да се преразгледат мероприятията за пречистване на 
изтичащите води и рекултивация на терените около минните обекти-потенциални 
източници на вторично замърсяване с радиоактивни елементи.  
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Резултатите от изследванията на пунктовете за разглеждания период показват 
наличието на "динамично равновесие" или нормален за района радиационен гама фон 
за районите на пунктовете. 

Изводи:  
- Необходими са спешни действия съвместно със специализираните 

институции за анализ и оценка на съществуващото на настоящия етап 
състояние в района на мините.  

- Изпълнение на техническата ликвидация и последващо изпълнение на 
биологичната рекултивация.  

- На базата на нормативните изисквания да се изиска от компетентните 
специализирани институции - МОСВ, Комитет по енергетика и др., реали-
зацията на дългосрочен мониторинг на компонентите на околната среда в 
региона на мините  

- Създаване на база данни в общината за състоянието и радиационната 
обстановка в района на общината.  

Нейонизиращи лъчения  

Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори: електростатично поле, 
постоянно магнитно поле, свръхнискочестотни електрически и магнитни полета, 
радиочестотни електромагнитни вълни, свръхнискочестотни електромагнитни вълни, 
инфрачервено лъчение, видима светлина, ултравиолетово лъчение, лазерни лъчения и 
др.  

Изкуствени източници на електромагнитни лъчения са електрическите 
далекопроводни мрежи, радио и телевизионни предаватели и ретранслатори, и 
навигационни станции, подстанции за високо напрежение, високочестотни генератори, 
сушилни и др.  

Независимо от направените изследвания и разработки през последните 20 години, 
йонизиращите лъчения все още са един от най-малко проучените фактори на средата с 
неблагоприятно въздействие върху човека, с недостатъчно изяснени механизми на 
биологичните им ефекти.  

В основни линии биологичното действие се определя от честотата на 
електромагнитните полета, от които зависи проникващото им действие в организма. 
Смята се, че основните процеси, свързани с действието на високочестотното 
електромагнитно поле са индуцираните в тъканите йонни токове високочестотни 
колебания на йоните.  
 

Въпросът за механизма на биологичното действие на високочестотните 
електромагнитни полета все още се проучва. Биологичният ефект на радиочестотните 
електромагнитни полета се изразява главно в изменения на функциите на централната 
и вегетативната нервна система, сърдечносъдовата, кръвотворната и др. 
Профпатолозите определят радиовълнова болест при продължително излагане на 
високочестотни електромагнитни полета най-вече в работната среда. Регламентират се 
допустими стойности за интензитета и енергийния поток на електромагнитните полета.  

В рамките на НДСЕМ функционира подсистема 'Нейонизиращи лъчения', чиято 
цел е да осигурява своевременна и достоверна информация за източниците на 
електромагнитни лъчения в околната среда, за електромагнитното замърсяване в 
населените места, над обработваемите земи, в защитени природни обекти с цел 
осъществяване на оперативен контрол, изготвяне на оценки на анализи, прогнози за 
електромагнитните замърсявания, което да обслужва централните и местните органи 
при вземане на решения. Подсистемата организира контрола на електромагнитните 
замърсявания около всички хигиенно и екологично значими източници на 
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електромагнитни полета в околната среда, разположени на територията на страната. 
Подсистемата все още е в процес на създаване на база данни.  

По региони, респективно на територията на общината тази дейност се изпълнява 
от специалистите на РЗИ, РИОСВ и общината. На територията на гр.Своге следва да се 
проучат и картотекират действащите УКВ източници, в т.ч. радиостанции, 
телевизионни станции, генератори и др. Следва да се упражнява контрол на 
съответните разрешителни, да се определят хигиеннозащитните зони.  

Въпросите, свързани с оценката на експлозията, въздействието и риска за 
населението от някои нейонизиращи лъчения в общината изискват допълнително 
изясняване на ситуацията, особено при концентрирани в малък район група 
излъчватели, около електропроводите под високо напрежение, най вече в населените 
места. Наличието на различни предаватели и станции в града изисква по-прецизно 
изследване за зоните на влияние на излъчващите системи и здравния риск за персонала 
и населението в околността.  

На територията на град Своге в процес на картотекиране са УКВ източници, в т.ч. 
радиостанции, телевизионни станции, радиорелейни станции, генератори и др. Издават 
се съответни разрешителни, определят се хигиенно-защитните зони. За тези, които 
излъчват с мощност над 100 W разрешения се издават след съответните разработки за 
оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) и защитата им пред РИОСВ. При 
останалите случаи законодателят предвижда процедура по ОВОС и защита пред 
общинските органи.  

Изводи:  
- Необходимо е създаването на база данни за съществуващите източници на 

нейонизиращи лъчения, на излъчвателните станции, техните характеристики и 
хигиенно-защитни зони в региона на общината.  

- Информационно осигуряване на населението и обществеността относно риска 
от нейонизиращи лъчения в района на общината.  

2.9. Управленски фактори  
Управлението на Община Своге се осъществява съобразно Конституцията и 

законите на Република България.  
Общинският съвет е местният законодателен орган. Той определя политиката за 
изграждане и развитие на общината и осъществява контрол при нейното провеждане.  

Местният орган на изпълнителната власт е кметът. Неговата работа се подпомага 
от общинската администрация. 

 
Таблица №2.9.-1-Структура на управлението в община Свиге 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРУКТУРА 

Коммисии Състав Състав, брой 
Постоянна комисия по бюджет и 
финанси, икономическа 
политика и еврофондове 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия по 
образование, наука, култура и 
вероизповедание 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия спорт, 
младежки дейности и туризъм 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия по 
устройство на територията, 
общинска собственост и 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРУКТУРА 

Коммисии Състав Състав, брой 
транспорт 
Постоянна комисия по 
законност, местно 
самоуправление, нормативна 
уредба, сигурност и обществен 
ред 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия по 
здравеопазване и социална 
политика 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия по 
предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

Постоянна комисия по околна 
среда, екология, горско и селско 
стопанство 

- Председател 
- Секретар 
- Членове 

5 

АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРУКТУРА 
КМЕТ 
ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ – 3 БР. 
СЕКРЕТАР – 1 БР. 
Звено Вътрешен Одит 

Администрация Дирекции 
Обща администрация ―Правно и административно обслужване‖ 

―Финансово стопански дейности‖ 
Специализирана 
администрация 

―Устройство и развитие на територията‖ 

 „Европейски програми и проекти и обществени поръчки‖ 
 „Хуманитарни дейности и ГРАО‖ 
Отдел „Местни данъци и такси” 
Дейност „Център за обществена подкрепа” 
Дейност „Благоустройство и строителство” 
Дейност „Незаконно строителство” 
Дейност звено „Горско и селско стопанство” 
 

Основните цели на общинската администрация, свързани с прилагането на 
политики по качество и околна среда са следните:  

- Удовлетворяване изискванията на гражданите и оптимизиране на процеса на 
предоставяне на услуги на гражданите с цел осигуряване на адекватност, 
навременност, отчетност, надеждност, стремеж към качество и 
професионална етика при предоставянето на услуги;  

- Спазване на нормативните изисквания към качеството на административните 
услуги и въздействието върху околната среда. Недопускане просрочване на 
нормативните срокове в изпълнение на служебни преписки по 
административно обслужване на гражданите и бизнеса; 

- Непрекъснато подобряване на административните услуги чрез разработване и 
внедряване на нови и/или внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения 
в процесите на системата за управление на качеството и околната среда.  

- Ефективно използване на информационните технологии и въвеждане на нови 
методи за управление на процесите и базите данни по осигуряването на 
услугите; 



 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

 2016г. 155 

- Осигуряване на адекватни мерки и повишаване на нивото на удовлетвореност 
на гражданите от предлаганите услуги, базирани на анализи на 
предложенията и сигналите, от местната общност при насърчаване на 
гражданското участие в управлението; 

- Подобряване на координацията между институциите, партньорство с бизнеса 
и гражданското общество за създаване на повече и по-добри възможности и 
осигуряване на улеснени, интегрирани и комплексни услуги, привличайки 
интереса на инвеститорите чрез оптимизирани административни процедури;  

- Повишаване инициативността и мотивацията на общинската администрация 
за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда. 
Подобряване на условията и процесите в общинската администрация за 
адекватното и пълно приложение на изискванията на нормативната база, 
регламентиращи предоставянето на административните услуги; 

- Внедряване и усъвършенстване на управленската система, основаваща се на 
процесен подход при управление на дейностите, извършвани от общинската 
администрация. Специализирано и продължаващо обучение с цел 
подобряване на компетенциите, уменията и мотивацията на служителите; 

- Изпълнение на програмните правителствени документи за борба с 
корупцията, електронното правителство, модернизацията и реформата в 
администрацията; 

- Непрекъснато подобряване на околната среда чрез анализ, мониторинг и 
управление на дейностите и процесите, влияещи върху нейните аспекти; 

-  Провеждане на политика за предотвратяване на замърсяванията на околната 
среда; 

- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, 
свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на 
дейностите на общинска администрация, определяне, контрол и управление 
на аспектите въздействащи върху околната среда; 

- Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими 
резултати от управлението на аспектите на околната среда; 

- Привличане на допълнителни ресурси по национални и международни 
програми и фондове, обединяване на усилията на всички заинтересовани 
страни за увеличаване на административния капацитет и осигуряване на 
материалния и духовен просперитет и европейския имидж на общината. 

 
Община Своге обръща специално внимание на екологичното образование на 

населението и повишаване ролята на обществеността при решаване на екологичните 
проблеми. Екологичното образование, като основен инструмент за развитие и 
обогатяване на ценностната система на обществото акцентира върху проблемите, 
свързани с околната среда. Дългосрочната цел на този съществен дял от политиката за 
околна среда на общината, е да се развие екологичната култура на гражданите от 
различните възрастови групи на територията на Община Своге. С това да стартира 
систематичен процес за получаване на знания и умения, ценностни ориентации на 
местното население в областта на околната среда и активна дейност за нейното 
опазване и подобряване. Общинската администрация като главен инициатор на този 
род дейности осъществява работата с обществеността в няколко групи дейности, които 
са насочени към: 

- навременно информиране на гражданите относно проблемите на околната 
среда (проблеми със замърсяване на повърхностните води, проблеми с 
битовите и строителни отпадъци на територията на общината, цялостно 
състоянието на околната среда,); 
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- повишаване на общественото съзнание чрез получаване на екологично 
образование;  

- включване на обществеността при вземане на решения, касаещи околната 
среда; 

- осъществяване на ползотворно сътрудничество между местните власти, 
обществеността и неправителствените организации.  

 
Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни 

ведомства, от компетенциите, на които са въпросите по опазване на околната среда  
Контролната дейност на територията на общината се извършва от определените 

със Заповеди на кмета длъжностни лица, чиито компетенции са съгласно нормативната 
уредба. Упълномощените длъжностни лица водят превантивна политика за 
недопускане на големи отклонения от правилната организация на дейностите по 
опазване на околната среда. 

Отчетността е основен елемент на документирането и систематизирането на 
събраната информация за състоянието на компонентите и факторите на околната среда. 
Следвайки йерархичната схема на документиране, е необходимо всички физически и 
юридически лица, които извършват дейности, оказващи въздействие върху околната 
среда, да разработват и предоставят на общината нормативно указаната документация. 
Отчети, както и други документи, все още не се подават от всички причинители на 
замърсяване, което води до непълноти в събираната информация. 

Съвременната нормативна уредба дава възможност да се изгради една цялостна 
система за документиране. Спазването на разпоредбите на специализираните наредби 
ще осигури основната част от документирането на системата за опазване на околната 
среда. 

Регионалните органи на централни ведомства, с които общината сътрудничи по 
въпросите за опазване на околната среда и които оказват контрол по всички 
извършвани дейности са:  

- Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София;  
- Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) 
- София - Регионална здравна инспекция (РЗИ Софийска област)  
- Пожарна и аварийна безопасност (гражданска защита) 
- Регионално управление по горите, Държавно Горско стопанство-Своге 
 
Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, НПО  
На този етап община Своге работи съвместно с останалите общини от област 

Софийска област, предимно по проблемите, свързани с управлението на битовите и 
биогични отпадъци на територията на областта. 

Община Своге осъществява добро взаимодействие с НПО с интереси към 
екологичните проблеми. Разработени са множество съвместни проекти с екологична 
насоченост. 

 
Информиране на обществеността  
Съгласно устройствения правилник на Община Своге (утвърден със Заповед № 

975 от 09.06.2014г. на Кмета на Община Своге) функции, свързани с обществените 
консултации и информиране на обществеността, са възложени на няколко 
административни единици. Канцеларията на кмета отговаря за:  

- поддържане на връзка със средствата за масово осведомяване; 
- организиране на срещи на представители на общината с обществеността; 
- организиране на пресконференции в Община Своге; 
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- организиране на участията в телевизионни предавания, радиопредавания 
и интервюта в медиите на представители на общината и общинската 
администрация; 

-  поддържане на интернет страницата на общината.  
Дирекция „Устройство и развитие на територията‖ отговаря за информиране на 

обществеността за дейностите на Община Своге във връзка с изискванията на 
нормативната уредба по отношение опазване на околната среда. Специализирано звено 
„Горско и селско стопанство и екология‖ отговаря за разясняване и осведомяване 
широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, 
спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички 
средства за масова информация. 
 
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА И НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ОБХВАТ НА 
ДЕЙНОСТ И СТАТУТ 
 

Третиране на отпадъците  
Община Своге изпълнява функциите, свързани с управлението на отпадъците, 

като прилага комбинация от няколко подхода за организация и финансиране на 
дейностите: 

- чрез структурни звена на общинската администрация; 
- чрез сключване на договори с избрани изпълнители по реда на ЗОП за 

дейностите: 
 събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и 

поддръжка на съдовете за битови отпадъци; зимно и лятно 
почистване на улици и други места на територията на община 
Своге; 

 обезвреждане на отпадъците, генерирани на територията на 
общината чрез депониране; 

- чрез публично-частно партньорство с организации по оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци и други бизнес организации за 
изпълнение на дейностите за следните видове отпадъци: 

 отпадъци от опаковки; събиране, временно съхраняване, 
предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 
обезвреждане на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ; 

- партньорство за участие в Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – регион Костинброд.  

 
Основни функции на общинската администрация, свързани със събиране, 

транспортиране, оползотворяване и третиране на отпадъците Прегледът на сключените 
договори показва, че Община Своге използва всички законосъобразни форми за 
изпълнение на дейностите, възложени й от законодателството. Голяма част от услугите 
по събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на отпадъците са 
възложени на външни изпълнители, като единствено общината изпълнява дейностите 
по поддържка на общинските пътища и почистване на възникнали нерегламентирани 
сметища. 

Сключените договори обезпечават изпълнението на задълженията по ЗУО и 
подзаконовите актове по прилагането му. Понастоящем няма сключени договори за 
разделно събиране на битовите отпадъци и за разделно събиране и съхраняването на 
битови биоразградими отпадъци, предвид предстоящите решения на регионално ниво 
за организиране на управлението на тези отпадъци на регионален принцип. 
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Таблица №2.9.-2-Информация за изпълнението на задълженията от Община 

Своге във връзка със законодателството по управление на отпадъците  
 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Предоставяне на услугите по събиране, 
транспортиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане на всеки притежател на отпадъци 
(чл.19, ал.2 на ЗУО) 

Договор №228/10.08.20012г. с фирма Евроимпекс 
ООД за дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване на ТБО от територията на Община 
Своге до РДТБО Костинброд  

Осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други; (чл.19, ал.3, 
т.1 на ЗУО)  

Договор №228/10.08.20012г. с фирма Евроимпекс 
ООД за дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване на ТБО от територията на Община 
Своге до РДТБО Костинброд  

Събирането на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването 
и/или обезвреждането им; (чл.19, ал.3, т.2 на ЗУО)  

Договор №228/10.08.20012г. с фирма Евроимпекс 
ООД за дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване на ТБО от територията на Община 
Своге до РДТБО Костинброд  

Почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване (чл.19, ал.3, т.3 на ЗУО)  

Предстои избор на изпълнител по реда на ЗОП по 
обществена поръчка за Почистване на улици, 
тротоари и места за обществено ползване на 
територията на община Своге (Решение на АОП 
№212/15.02.2016г.)  

Избор на площадка, изграждане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или на други инсталации или 
съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци (чл.19, ал.3, т.4 
на ЗУО)  

Договор №111/ 02.04.2015г. с Костинброд Еко АД 
(за една година )  

Организирането на събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, 
образувани от домакинствата на територията на 
съответната община (чл.19, ал.3, т.5 на ЗУО)  

Договор №111/ 02.04.2015г. с Костинброд Еко АД 
(за една година )  

Разделно събиране на битови отпадъци на 
територията на общината най-малко за следните 
отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло  (чл.19, ал.3, т.6 на ЗУО)  

Няма сключен договор 

Разделно събиране и съхраняването на битови 
биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата 
за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране на отпадъците и 
предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане (чл.19, ал.3, т.10 на ЗУО)  

Няма сключен договор  

Организирането на дейностите по разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци 
и/или оказва съдействие на организациите за 
оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, отработени 
масла), в т.ч. определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци  (чл.19, ал.3, т.7 на ЗУО) 

– Договор №389/ 09.12.2011г. с Екопак България 
АД за разделно събиране, съхранение, сортиране и 
обработка  на отпадъци от опаковки   
– Договор за сътрудничество от 26.10.2015г. с 
ЕТ‖МАРИАН-КИРИЛ СТОЯНОВ‖ за ИУМПС  
– Договор №304/04.07.2013г. за ОМОН с Ойл 
Рециклейшън ЕООД  
– Договор №156/01.06.2012г. за ИУЕЕО с 
ЕТ‖Мариан-Кирил Стоянов‖  
– Договор № 382/20.12.2012г. за НУБА с 
ЕКОБАТЕРИ АД  

Почистване от отпадъци на общинските пътища 
(чл.19, ал.3, т.12 на ЗУО)  

Общината поддържа общинските пътища и 
почиства нерегламентирани сметища. 

Поддържането на регистър на площадките за 
предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, 
хартия и картон на територията на съответната 

Има създаден публичен регистър през 2012г. Към 
момента на изготвяне на програмата, общината 
няма регистрирана площадка за предаване на 
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ЗАДЪЛЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

община (чл.19, ал.3, т.14 на ЗУО)  хартия, картон, пластмаса и стъкло. 
 
Основните функции за тази група ангажименти на общината са възложени на 

Специализирано звено „Горско и селско стопанство и екология―, предвид функциите 
му по въвеждане и ръководене на система за управление на отпадъците съгласно чл.43, 
ал.6, т.16 от Устройствения Правилник на Община Своге. Дейностите на звеното се 
подпомагат от общата администрация - Дирекция ―Правно и административно 
обслужване‖ по отношение на провеждане на процедурите по ЗОП и сключването на 
договори. 

 
Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води  
ВиК услугите се осъществяват от „Водоснабдяване и канализация― ООД, гр. 

София.  
 
Озеленяване и чистота в населените места 
Учрежденията, обществените организации, държавните, общинските или частни 

фирми, домсъветите на етажните собственици и гражданите имат задължения по 
отношение опазване на околната среда, за ежедневно почистване и поддържане 
чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии. 

2.10. Икономическо състояние 
Структурата на общинската икономика е представена от преди всичко микро 

фирми, регистрирани на територията. Под границата от 5% са регистрираните 
дружества с малък и среден мащаб, като основната им част е съсредоточена в рамките 
на града. От общо 705 предприятия, регистрирани в Общината, 672 са 
микропредприятия със средносписъчен брой на персонала под 10 души. 

Разпределението е посочено в Табл. 2.10.-1, по-долу, като от него ясно се вижда, 
че относително по-големите предприятия са съсредоточени в рамките на общинския 
център, докато микропредприятията са относително балансирано разпределени в града 
и останалите населени места в Общината. 

В съответствие с това основната част от формираните работни места са 
алокирани в град Своге, като едва около 1/3 от работните места създадени от местни 
дружества са позиционирани в по-малките населени места.  
 

Табл. 2.10-1-Структура на икономиката на Община Своге, по размер на 
предприятията. Източник: Община Своге, /собствени изчисления/ 

Показател Заети общо Брой Микро Малки Средни 

Общо в общинския център 1498 331 308 18 3 
% от Общото 62,99% 46,95% 45,83% 64,29% 100,00% 
Общо извън общинския център 880 374 364 10 0 
% от Общото 37,01% 53,05% 54,17% 35,71% 0,00% 
Общо в общината 2378 705 672 28 3 

 
Забележка: От анализа не могат да се направят генерални изводи по отношение 

вътрешносекторни зависимости и производителност на труда поради липса на данни. 
Обръщам внимение че е анализирана само т.нар. вътрешно-икономическа структура, 
т.е. предприятията, регистрирани в рамките на общината. Наличието например на 
големи предприятия с производствени центрове в общината, но регистрирани извън 
нея не са отразени в анализа. 
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По отношение отрасловата структура на икономиката, основни отраслови 
направления на специализацията са Търговията, Бизнес услугите, Строителството и 
Леката промишленост. Мястото на икономическите субекти, развиващи основната си 
икономическа дейност в областта на търговията на едро и дребно, както и търговското 
посредничество се определя от високия абсолютен брой на фирмите, които развиват 
дейността си в това икономическо направление, както и от структуроопределящото й 
значение по отношение създаването на вътрешна заетост. Аналогично е положението с 
компаниите от сектор строителство и бизнес услуги. Относително по-ниският брой на 
предприятията в леката промишленост се определя от концентрация на малкото средни 
по размер компании в този сектор. 

С вторично значение в общинската икономика са услугите за населението, 
ресторантьорството и услугите за населението. Фактическите данни са представени в 
Табл. 2.10-2 от която се вижда бизнес структурата както по брой на създадената 
вътрешно-общинска заетост, така и по брой на регистрираните предприятия. 

 
Табл. 2.10-2-Икономическа структура в Община Своге по сектори, в брой заети и 

брой предприятия. 
Икономически сектори Общо заети Брой предприятия 

Услуги за населението 130 49 
Бизнес услуги 344 90 
Строителство 251 56 
Транспорт 144 51 
Търговия 893 356 
Ресторантьорство 194 46 
Лека промишленост 383 32 
Други 39 25 
Общо 2378 705 

 
Източник: Община Своге, собствени изчисления  
В рамките на посочените данни важно е да се отбележи приносът на икономиката 

за формирането на заетост в и извън рамките на общинския център. От данните ясно се 
вижда, че разкритите работни места в град Своге във всеки един от икономическите 
отрасли и области на специализация надхвърлят съществено тези в останалата част от 
общината. Особено висока концентрация в града имат работните места в областта на 
леката промищленост, което е свидетелство за промишлената концентрация. 
Наблюдението би било естествено, в случай че в останалата част от населените места в 
Община Своге има концентрация на заетост в областта на селското и/или горското 
стопанство, каквато не е налице (заетостта в селско и горско стопанство е достатъчно 
ниска, за да попада в графа „Други― на Табл. 2.10-2). 

Единствено изключение от констатацията по предходната точка се явява секторът 
на търговията и търговското посредничество, както и сектор транспорт. Това 
предполага наличие на основни търговски връзки свързани с междуселищната 
транспортна мрежа, които се намират извън периферията на град Своге и които се 
явяват алтернативна за развитието на бизнес и създаването на заетост извън рамките на 
общинския център. 
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Табл. 2.10-3-Разпределение на икономическата активност по сектори в рамките 
на територията на община Своге, по данни за заетостта създадена от регистрирани в 
общината предприятия. Източник: Община Своге, /собствени изчисления/ 

Показатели Общо заети за 
общината 

В общински център Извън общински център 
заети 
общо 

% от 
общото общо заети % от общото 

Услуги за 
населението 189 71 54,62% 59 45,38% 

Бизнес услуги 385 303 88,08% 41 11,92% 
Строителство 310 192 76,49% 59 23,51% 
Транспорт 228 60 41,67% 84 58,33% 
Търговия 1396 390 43,67% 503 56,33% 
Ресторантьорство 274 114 58,76% 80 41,24% 
Лека 
промишленост 407 359 93,73% 24 6,27% 

Други 69 9 23,08% 30 76,92% 
 
Броят на предприятията е с аналогично разпределение на това, свързано със 

заетостта. Основните разлики са основани на вече направения извод за концентрация 
на леката промишленост и бизнес услугите в рамките на общинския център и 
относителен превес на броя предприятия в областта на търговията, извън него. За 
секторните направления от икономиката със вторично значение разпределението няма 
представителност за целите на аналитичните изводи. Данните са представени в Табл. 
2.10-4. 

 
Табл. 2.10-4-Разпределение на икономическата активност по сектори в рамките 

на територията на община Своге, по данни за броя на регистрирани в общината 
предприятия. Източник: Община Своге, собствени изчисления 

Показатели Общо заети за 
общината 

В общински център Извън общински център 

брой % от 
общото брой % от общото 

Услуги за 
населението 49 20 40,82% 29 59,18% 

Бизнес услуги 90 68 75,56% 22 24,44% 
Строителство 56 33 58,93% 23 41,07% 
Транспорт 51 17 33,33% 34 66,67% 
Търговия 356 146 41,01% 210 58,99% 
Ресторантьорство 46 21 45,65% 25 54,35% 
Лека 
промишленост 32 22 68,75% 10 31,25% 

Други услуги 25 4 16,00% 21 84,00% 
Общо 705 331 46,95% 374 53,05% 

 
Преработващата промишленост в община Своге е представена предимно от 

хранително-вкусовата промишленост. дърводобив и дървопреработване, шивашки 
предприятия, строителство и др. , като основните представители на местния бизнес са: 

 хранително-вкусовата промишленост: - захарни изделия (гр.Своге, с.Владо 
Тричков, с.гара Лакатник) и млекопреработка (мандра Пършевица, с.Бов);  

 производство на картонени опаковки (гр.Своге); 
 дърводобив и дървопреработване (гр.Своге, с.Церово, с.Свидня, 

с.Миланово, с.Реброво, с.Искрец, с.Гара Бов, с.гара Лакатник, с.Батулия, с. 
Томпсън и с. Луково); 

 производство на текстил и кожени изделия (гр.Своге, с.Искрец); 
 месингови изделия (гр.Своге); 
 добивна промишленост (с.Искрец, с.Губислав); 
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 производство на циментови изделия и други материали за строителната 
промишленост (гр.Своге, с. Свидня); метални изделия (с.Свидня); 

Като основен извод от направения анализ може да се каже, че: Структурата на 
икономиката в рамките на Община Своге се характеризира с преди всичко микро и 
малки предприятия, с относително балансирано териториално разпределение в рамките 
на самата община. Преобладаващо значение имат икономическите сектори на леката 
промишленост и бизнес услугите, без да е на лице тясна вътрешно-секторна 
специализация. Извън рамките на общинския сектор ключов икономически отрасъл 
представлява търговията и търговското посредничество, с факторна обусловеност за 
бъдещо развитие. 

 
Състояние на инфраструктурата в общината 

 
Транспортна инфраструктура  
Като община със средна височина от около 450м., транспортната мрежа е с по- 

ниска от средната за страната гъстота. Трудният терен предопределя и показателя от 23 
км/100 кв. км. Транспортната инфраструктура, както и селищната мрежа се 
предопределят от преминаването на път ІІ-16 Мездра – София, като главната пътна 
артерия, железопътната магистрала София- Мездра - Горна Оряховица са разположени 
по протежението на река Искър. 

Главната пътна артерия преминава през общинската територия, като от юг на 
североизток преминава през Владо Тричково, Луково, Реброво, Томпсън, Редни, Своге, 
Желен, Церово, Бов, Лакатник. Пътят е жизненоважна транспортна връзка, тъй като на 
юг свързва града със столицата и международен път Е80, преминаващ през 
територията на България от Калотина до Капитан Андреево, а на север се свързва с 
европейски път Е79, преминаващ през цялата територия на България от най- северната 
до най- южната и точка или Видин – Кулата, част от транспортен коридор № 4 
(Централна Европа- Видин-София-Атина). Добрата транспортна връзка е предпоставка 
за икономическото развитие на района и по-лесния превоз на работна ръка и стоки. 

Освен главната връзка, ключови за развитието са: 
- път ІІІ-162 /Елисейна - Своге/ - Миланово - Долна Бяла - Речка - 

Стояново - Монтана – Враца, връзка с община Мездра, област Враца 
- път и ІІІ-164 Своге - Искрец - Бучин проход, връзка с община Годеч 

Освен 4км. първокласен път, 27 км. второкласен път, 75км. третокласен път 
общината разполага с 218км. общински пътища. Около ¼ от тях са в лошо техническо 
състояние, въпреки предприеманите аварийни ремонти и тези с европейско 
финансиране. Общинският бюджет не разполага с необходимите средства да направи 
пълна реконструкция на пътната си мрежа. Тежките условия, пресечения терен, 
наличието на свлачищни процеси, довеждат до понижаване на тяхното качество. На 
територията на общината има 22 активни свлачища, 17 от които могат до доведат до 
проблеми в пътната инфраструктура. 

Макар да се правят периодични ремонти на отделни участъци, голяма част от 
пътищата имат нужда от ремонти и рехабилитация, за което са необходими и големи 
финансови ресурси. Добрата инфраструктура има ключово значение за бързия достъп 
до населените места, за мобилността на населението, за достъпа до медицинска помощ 
и образование и развитието на бизнеса. 

Големите инвестиции, които изисква поддържането на инфраструктурата налага 
да се направи приоритизация на най-важните пътни участъци, които играят ключова 
роля за достъпността. Специфичният релеф на общината е допълнително 
предизвикателство пред транспортната инфраструктура. 
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Предстои изготвяне на Стратегия в областта на транспортната и инженерно- 
техническата инфраструктура на Община Своге, която да проследи по-задълбочено 
проблемите на транспорта в общината. 

Община Своге има сключен договор с една превозваческа фирма : ЕТ „СЕТА – 
Слав Любомиров―. 

Освен пътен транспорт, на територията на общината има и железопътен 
транспорт, със стандартни две успоредни стоманена релси, част от линията София – 
Горна Оряховица, като преминава през следните гари/спирки – сп. Ромча - Владо 
Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, гара Бов, Балкан, 
Лакатник, Оплетня, Левище, Пролет. Пътуването с холдинг БДЖ ЕАД предоставя 
награжданите ежедневен достъп до работните им места, както и достъп до услуги, 
които общината като по-малко териториална и административна единица не 
предоставя. 

 
ВиК за питейно битово водоснабдяване и мрежа за отпадни води 
Град Своге и с. Свидня се захранва от каптиран извор „Пеща‖. Водоснабдяването 

на общината се извършва от главен водопровод, захранващ гр. Своге на 60% от 
потреблението му, с. Свидня и с. Искрец. Останалите населени места са захранени от 
локални водоизточници, но в общината около 6% от населението е зависимо от 
сезонната неравномерност. Довеждащите водопроводи за гр. Своге са: ФЗООст, Ф 
426ст, Ф 475 АЦ, Ф 530 ст, Ф 560 РЕНР. Необходима е подмяна на АЦ и стоманените 
тръби от довеждащите водопроводи. Количеството на доставена вода за домакинствата 
в община Своге (68 л/ч ден), а за ден на човек е 111 л/ч ден. Общата дължина на 
водопроводната мрежа на гр. Своге е 586 км. 

За гр. Своге има изградени Збр. Помпени станции:  
- ПС „Дренов‖ — извършена е реконструкция  
- ПС „Старо село — сградата и тръбната част са в много лошо състояние  
- ПС „Джиджовица’ - сградата и тръбната част са в много лошо състояние 
Напорните резервоари за община Своге са с обем: V=150 м. куб., 250 м.куб., 80 м. 

куб., 100 м. куб., 25 м. куб.  
Община Своге се нуждае от нова, отговаряща на съвременните изисквания 

водопроводна и канализационна мрежа.  
За цялата територия на Общината, услугите поводоснабдяване и канализация се 

извършват от Водния оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София. 
Водопроводната мрежа е изградена през миналия век (най-старите водопроводни 
мрежи са изграждани 1950-1976 год), като амортизираната система води до големи 
загуби, което от своя страна довежда до повишаване цената на водата за крайния 
потребител. Водопроводите и канализационни мрежи се нуждаят от подмяна поради 
големия брой аварии — за 2013г броят им е 486. 

В системата проникват повърхностни води. Подземните води също са с влошено 
качество, поради липсата на пречиствателни станции и наличие на септични ями и 
попивателни кладенци. Населението използва алтернативни методи, тъй като 
канализационната мрежа е много слабо развита - гр. Своге (60%) и селата Церово 
(40%), Реброво (20%) и гара Лакатник (30%). Налични са Две пречиствателни станции 
за питейна вода при по-големите населени места са налични – в с. Искрец, с. Гара гр. 
Лакатник. Пречиствателната станция в с. Искрец не е довършена, като е на етап груб 
строеж.Град Своге, както и другите населени места се нуждаят от станции, като при 
изграждането им е нужно да се съобразят с икономическата страна и да се групират 
така, че да отговарят на нормите за минимален брой ползватели. 

За гр. Своге е необходимо да се предвиди изграждане на нов НР с обем У=2500 
м.куб.в кратки срокове, тъй като за града няма изравнителен обем и подходящо място 
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за обеззаразяване на водата. За резервоара има отреден терен и изготвен проект от 
Общината. 

Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за питейни води. 
ПС „Искрец‖ за с. Искрец е в лошо състояние, необходимо е подмяна на тръбната 

част и арматурите. Общата част на водопроводната мрежа за с. Искрец е 23100м. 
Изградена е предимно от АЦ тръби. Необходимо е цялостна подмяна на мрежата в 
кратки срокове, поради силната амортизация. 

Като цяло вътрешната водопроводна и канализационна мрежи на населените 
места в община Своге са силно амортизирани и се нуждаят от подмяна. 

 
Електроснабдяване и алтернативни източници на енергия 
Всички населени места са електроснабдени, като община Своге е с въздушна 

мрежа. Изключение прави с. Манастирище. 
Община Своге е богата на възможности за развитие на алтернативна енергия, 

като на река Искър и нейните притоци са разположени три малки ВЕЦ-а, а в процес на 
изграждане е проект с обща инсталационна мощност на деветте си съоръжения - 145 
милиона киловатчаса. Каскада "Среден Искър" струва 115 млн. евро и се реализира 
чрез публично -частно партньорство между "ПВБ Пауър България" и община Своге. 
Проекта е с огромно екологично и социално-икономическо преимущество.  

 
Улично осветление  
Като членки на ЕС, ние трябва да гарантираме същата осветеност, яркост и 

равномерност на уличното осветление, като се съобразяваме с разработената 
нормативна уредба БДС5504-82. Доказано е, че подмяната на осветлението на 
уличната мрежа има голям социален ефект върху населението, а общинските разходи 
намаляват над 50%.  

Одобрен и изпълненен е проект „Подобряване на средата за живот в община 
Своге чрез подмяна на уличното осветление‖ на стройност 1 955 546,00 лв. Това ще 
подобри енергийната ефективност и ще даде положителен пример на населението, за 
провеждане на енергийна политика. Проекта обхвана демонтаж на 4203 броя стари 
осветителни тела и подмяната им с нови осветителни тела със светодиодни лампи от 40 
и 80 W. Закупени са допълнително 958 броя, който да повишат осветеността на 
улиците. Освен новите лампи, са сменени и старите конзоли за монтажа на уличния 
осветител, като се въведе интелигентна система за контрол и управление, която 
управлява най-ефективно уличната мрежа от осветителни тела. 

 
Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи  
―Българска телекомуникационна компания‖ АД, известна с търговските си марки 

Vivacom и Vivatel, обслужва общината, като се употребяват вече съществуващите 
технически съоръжения на общината „АТЦ тип А-29, с монтиран капацитет около 13 
300 поста, от които около 3300 се намират в общинския център.― Фиксираната 
комуникационна мрежа на община Своге се разширява с използването на оптични 
кабели. Бъдещето принадлежи на интернет услугите и мобилните услуги, докато 
фиксираните телефонни услуги намаляват. 

Територията на общината е почти изцяло покрита от мрежата на мобилните 
оператори. Броят на пощенските станции остава относително непроменен във времето. 
Те са 18 на брой. 

По данни на НСИ от 2011г. 34,9% от обитаваните жилища разполагат с 
компютър, а 33% от населението на Своге има достъп до интернет. За сравнение, за 
областта тези данни са малко по-високи като съответно са 39,2% и 36,9%. По-малките 
населени места са в по-неизгодна позиция по отношение на достъпа до интернет, но с 
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наличието на множество електронни административни услуги, се налага повишаване 
на компютърното ограмотяване и интернет достъпност.  

Общинската администрация е снабдена с компютърна мрежа и поддържа 
интернет страница www.svoge.bg. 

 

2.11. Финансови показатели 
2.11.1. Бюджет  

2.11.1.1. Приходи  
Приходите на бюджета на община Своге се осигуряват посредством субсидия от 

Републиканския бюджет, собствени данъчни и не данъчни приходи, трансфери от/за 
бюджетни/извънбюджетни сметки и финансиране на дефицита/излишъка. 

Община Своге има добър финансов капацитет, възможности за съфинансиране на 
проекти и самостоятелно изпълнение на част от дейностите, заложени в ОПР 2014-
2020 г.  

За 2015 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета на Община 
Своге е в размер на 13 888 776 лева, в това число:  

- Приходи с държавен характер в размер на 8 533 028лева; 
- Приходи с местен характер в размер на 5 354 748 лева.; 
- Собствените приходи са в размер на 2 769 701 лева, от които:  

 Данъчните приходи с общински характер – 804 119лева  
 Неданъчни приходи – 1 965 582 лева, в това число: - Неданъчни приходи 

от общински такси – 1 456 916 лева; - Други неданъчни приходи – 508 
666 лева; - Постъпления от продажба на нефинансови активи – 51 358 
лева.  

Взаимоотношенията с Централния бюджет (Получени трансфери 
(субсидии/вноски)) са в размер на 8 666 700 лева.  

Данъчните приходи постъпват от републиканския бюджет или са с общински 
характер. В приходите от данъци с държавен характер най-голям относителен дял 
заемат ДДФА, данък за общините. Приходите от данъци с общински характер се 
състоят предимно от приходи от имуществени данъци и данък върху печалбата, с най-
малък относителен дял са данъците по корпоративното подоходно облагане.  

Постъпленията от не данъчни приходи са главно от такса за битови отпадъци, 
такси за ползване на детски градини, такси за детски ясли, такси за технически услуги, 
такси за административни услуги, такси за гробищни места и др. 

 
2.11.1.2. Разходи  
Разходите на функция ―Образование‖ заемат водещо място в разходната част на 

бюджетана Община Своге и представляват 27 на сто или в абсолютен размер са 3 901 
908 лева.От посочената сума 578 783 лева са разходи, които се финансират със 
собствени приходи и те са насочени в издръжката на целодневните детски градини в 
размер на 542 124 лева, ученическо столово хранене 36 659 лева.  

 
За финансирането на функция ―Здравеопазване‖ са предвидени 184 447 лева.  
Участието на Община Своге в издръжката на функция ―Здравеопазване‖ със 

собствени приходи е в размер на 29 356 лв. 
 
За функционирането на услугата ―Домашен социален патронаж‖ са предвидени 

93 357 лв., които са изцяло за сметка на местните приходи в бюджета на Община 
Своге.  

http://www.svoge.bg/


 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Своге 2016-2020 

 2016г. 166 

За създаването на по-добри условия по опазване на околната среда и 
инфраструктурата на Община Своге, извън капиталовите разходи са предвидени 2 156 
780 лв. или 15,53 на сто от общия бюджет. Основните разходи са насочени за чистота 
на населените места в общината, които са в размер на 880 058лв., за чистота на 
зелените площи и паркове са предвидени 38 400 лв., за управление на дейностите по 
отпадъците – 141 547 лева.  

За функция ―Почивно дело, култура, религиозни дейности‖, където попадат и 
делегираните от държавата дейности - регионалните музеи и художествени галерии, 
библиотека с регионален характер и читалища, за 2015 г. са акумулирани 208 467 лева.  

За дейностите от местен характер - оркестри и ансамбли, обредни домове и други 
дейности по културата са предвидени 195 392лв. или 1,4 на сто от разходите по 
бюджета.  

За финансирането на масовия спорт и разходите за издръжка на спортните бази са 
предвидени 69 330 лева. В тази сума не влизат предвидените в капиталовите разходи 
средства за основни ремонти на спортните бази.  

За издръжка на местните органи на управление и общинската администрация са 
предвидени 8,00 на сто от общия размер на разходите.  

Капиталовите разходи са в размер на 4 310 849 лева.  
В аналитичен разрез капиталовата структура има следният вид:  
От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че 

Община Своге има финансов капацитет за съфинансиране и самостоятелно 
финансиране на проекти и дейности от Общинския план за развитие.  

За изпълнението на Общинския план за развитие за 2014-2020 г. следва да се 
търсят източници на средства и извън общинския бюджет - Оперативни програми, 
финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Програма 
за рибарство, Програми за трансгранично сътрудничество, Програми на българските 
министерства и други. Катоалтернативи за съфинансиране на проекти могат да се 
ползват кредити от фонд „ФЛАГ‖, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и 
помощи от държавния бюджет.  

Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските 
общини начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е 
публично -частното партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и механизми 
вече са нормативно уреденисъс Закона за публично-частното партньорство в сила от 
01.01.2013 г.  

ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни 
услугиот обществен интерес и насърчаване на частните инвестиции в строителството, 
поддържането иуправлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и 
в извършването напублични функции и дейности.  

ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор - Община и частния 
партньор -Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи и 
ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават 
работни места, генерират доходи и насърчава предприемачеството.  

Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на 
ОПР, вкоято в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и 
сроковете за изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 
години.  

За изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции 
на местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и 
съживяване на района. 
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2.12. Демографски фактори  
Община Своге се състои от 38 населени маста, от град – 1 бр., села 37. Общината 

е с код по ЕКАТТЕ - SFO43 и категория – 3 на общините в състава на Софийска област 
(съгласно Заповед № РД 02-14- 2021 от 14.08.2012 г.)*. 

Множество вътрешни фактори, като социално-икономически и културно-
исторически оказват влияние върху динамиката на населението, неговата структура и 
прираст оформят демографската характеристика на общината. Застаряване на 
населението е характерно и за община Своге, което задълбочава демографската криза.  

Като изходна база за неселението на община Своге се приема 1934 г., с общ брой 
население 33 045 души. 

Броят на населението към 31.12.2012 г. е 21 622 души. Населението на общината 
съставлява около 0,3% от това на страната, и 8,9% от това на областта. Община Своге 
по брой на населението е на четвърто място от общините в областта.  

Динамиката в броя населението разкрива тенденция на продължително, 
постоянно и задълбочаващо се намаляване, дължащо се на нарушена възрастова 
структура, намаляване на репродуктивната способност на населението, емиграция.  
 

Табл. 2.12-1-Населене на община Своге 
Години Население – община Своге 

(брой) 
2012 г. 21 602 
2013 г. 21 252 
2014 г. 20 784 
2015 г. 20381 

Източник: НСИ 

Темповете на намаляване са колебливи през годините, но винаги отрицателни, 
ръстът на населението спрямо предходната година е отрицателен, което се дължи 
предимно на механичното движение на населението. Последиците от тези процеси са 
свързани с намаляването на качествата на човешкия потенциал в общината, намаляване 
броя на работната сила и възпроизводствения капитал в нея и води до неспособност на 
населението да се възстанови от тези процеси. 

Населението е концентрирано в град Своге, което през 2015 година то наброява 7 
746 души, или 38 % от населението в общината. Като по-големи села като брой 
население се очертават с. Искрец, с. Церово, с. Лакатник, с. Свидня, с. Томпсън, с 
Владо Тричков, с. Бов. Населените места в тази част от България имат разпръснат вид, 
което се дължи предимно на планинския релеф. 
 

Демографски фактори - раждаемост и смъртност, миграция, възрастови 
съотношения, естествен прираст на населението в община Своге. 
Съществена роля за демографската ситуация оказват факторите раждаемост и 

смъртност, миграция, брак и развод, етническа, религиозна, полово-възрастова и 
образователни структура на населението на общината. Половата и възрастовата 
структура на населението оказва влияние чрез мястото в семейството, социалният 
статус, участието на индивида в естественото възпроизводство и в трудовия процес, 
които зависят от половата принадлежност на индивида. Съотношението между 
половете в по-високите възрастови групи до голяма степен зависи от смъртността, 
която е по-ниска сред жените над 40-годишна възраст, спрямо тази на мъжете в същата 
възрастова група. 

В общината броят на жените преобладава над мъжете, което е тенденция, 
характерна цялата страна. Факторите, оказващи влияние върху половата структура на 
община Своге, са смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна 
подвижност на населението. Най-благоприятната полова структура за населението в 
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общината е тази, при която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, 
а жените имат незначителен такъв в тази възрастова граница. Населението на община 
Своге се отличава с неблагоприятна полова структура. Най-общо, възрастовата 
структура на населението на община Своге представлява съотношението между 
отделните възрастови групи от населението.  

Негативните тенденции по отношение на демографските процеси, характерни за 
последните две десетилетия, са в основата на значимите промени във възрастовата 
структура на населението на общината. 

 
Табл. 2.12-2-Население под, във и над трудоспособна възраст в община Своге 

към 2015 г. 
Статистическа 

еденица 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 
Под трудоспособна 
възраст 1223 1091 1171 1057 1108 1005 1057 973 

В трудоспособна 
възраст 7029 5891 6961 5790 6812 5637 6678 5488 

Над трудоспособна 
възраст 2435 3953 2377 3896 2366 3856 2362 3823 

  Източник: НСИ 

Прави впечатление високият дял на населението в над трудоспособна възраст, 
чието нарастване увеличава право пропорционално социалната тежест върху 
работещото население. На фона на икономическата криза и настоящия динамичен 
пазар на труда, характеризиращ се с постоянно променящи се изисквания към 
професионалните умения и квалификацията на заетите лица, процесът на застаряване 
на населението поражда необходимостта от учене през целия живот на работната сила 
и непрестанно повишаване на нейния потенциал. В сравнение с общините в областта, в 
които относнителният дял на населението в над трудоспособна възраст е 
застрашително голям, община Своге има по-благоприятни характеристики на 
възрастовата структура на населението. Като цяло, обаче е налице нарушена 
възрастова структура, като се откроява ясна тенденция на нисък дял на населението в 
под трудоспобна възраст и висок на населението в над трудоспособна. Процесът на 
застаряване на населението на общината се задълбочава.  

Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват 
промените в раждаемостта и смъртността, продължителността на живота, жизненият 
стандарт на населението, както и неговото миграционно поведение. От друга страна, 
състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние върху 
възпроизводството на населението, както и върху формирането на трудовия потенциал 
на общината. 

Населението в община Своге има влошена възрастова структура. Съотношението 
между населението в надтрудоспособна/трудоспособна възраст е в полза на 
възрастовата група над 65 години, като съотношението е по-неблагоприятно от 
съществуващото в страната и района. Населението над 65 години в района е два пъти и 
половина повече от населението от 0-14 години, което представлява бъдещата работна 
сила и човешки капитал на общината. Сравнявайки населението от 60-64 години, което 
излиза от пазара на труда с населението от 15-19, чиято работна сила предстои да се 
влее в него, виждаме, че работната сила на общината продължава силно да намалява и 
има голяма вероятност те да продължат в бъдеще. Коефициентът на възрастова 
зависимост, а именно отношението на сумата от лицата на възраст под 15 г. и над 65 г. 
към лицата на възраст между 15 и 65 г. за общината е 52,5%,, като те не се е променило 
спрямо това от 2003 г. При тези прогнози, където населението в пенсионна възраст се 
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увеличава, има риск от увеличаване на натиска върху бюджета, като резултат от 
повишеното социално натоварване на икономически активните лица в общината. 
Смяната на едни поколение с друго стои в основата на възпроизводството на 
населението, като то е пряко обвързано с естественото движение на населението и 
съответно с процесите раждаемост и смъртност. Определящи за раждаемостта са 
редица фактори – демографски, икономически и социални.  

Коефициентът на раждаемост в общината е 4,6‰, което е по-ниско както от 
националните, така и от областните показатели. Застаряването на населението, 
качеството на живот и влошеното здравно обслужване са основните причини за 
високата смъртност както в страната, така и в община Своге. 

Коефициентът на смъртност в община Своге за 2015 г. е 18.9 %, което е по-
високо от средните стойности за страната и за областта. Високият коефициент на 
смъртност и ниския коефициент на раждаемост са фактор за високи отрицателни 
стойности на естествения прираст. 

Естественият прираст на населението в общината за 2015 година е - 15,3%, което 
е около 3 пъти по-ниско от страна на общината. Населението в общината е намаляло с 
326 души в сравнение с 2012 г., като в сравнение с останалите общини в областта 
попада в групата на тези с най-силно застаряващо население, което е съпроводено със 
загуба на човешки ресурси в общината. Освен възрастовата структура на населението, 
голям принос към неговото намаляване има механичното движение на населението. 
Емигрирането на образовани, млади хора ще окаже негативно влияние върху 
икономическото и социалното развитие на общината в бъдеще. Освен това 
емиграцията на млади хора има силен отрицателен ефект и върху възпроизводството 
на населението. Сред основните мотиви за емиграция през последните години са 
осигуряването на трудова заетост, по-висок жизнен стандарт и по-високи доходи, по-
добра среда за живот, стремежът за образователна и професионална реализация. 
 

Табл. 2.12-3 Механичен прираст на населението в община Своге за 2015 година 
(в %) 

Заселени Изселени Механичен прираст 
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

308 150 158 385 176 209 -77 -26 -51 
    Източник: НСИ 

Механичният прираст на населението за 2015 г. е отрицателен -77 души, като в 
общината са се заселили 308 души, а са емигрирали 385. По-голямата част от 
заселилите се са жени, а от изселилите се пак жени. В резултат на това, в следствие на 
механичният прираст намалява броя на жените. Това може да повлияе негативно върху 
половата структура на населението. Като цяло, най-склонни към емиграция са мъжете 
в трудоспособна възраст, но в случая на община Своге по-активни са жените. 

В сравнение с останалите общини в областта, община Своге е сред тези, с най-
висок отрицателен естествен прираст. Това, заедно с високите отрицателни стойности 
на естествения прираст в общината неминуемо има сериозни последствия върху броя 
на населението.  

 
Заетост и Безработица  
Заетостта по данни на Агенция по заетостта в област София за 2012 г. е около от 

средната за страната: коефициентът на заетост за 2012 г. е 46% при средно за страната 
46,6%. Близостта до столицата е силно определяща за пазара на труда, както за област 
София, така и за Своге. Ежедневните трудови пътувания и мобилността на населението 
позволява на местните граждани да се реализират на пазара на труда в столицата, но в 
същото време да продължат да живеят в общината.  
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В абсолютна стойност, наетите лица по трудово или служебно правоотношение 
през 2012 година в областта са 56 900 души, като тяхното разпределение по 
икономически дейности е следното: най-много са заетите в областта в преработващата 
промишленост, следвани на голяма дистанция от търговията и добивната 
промишленост. Заетите в селското стопанство са едва 3,8% от всички заети. 
Икономически активното население в община Своге за 2011 г. е 9 650 души, което е 
43% от населението на общината – около средното за областта. 

Безработицата е пряко следствие от икономическите процеси в общината, като е 
зависима и от квалификацията на работната сила, и от нуждите на пазара на труда. 
Броят на регистрираните безработни в община Своге за 2014 г. е 1442 души, като 
нараства спрямо 2011 г. с близо 1/3. Въпреки негативната тенденция на нарастване на 
броя на безработните, коефициентът на безработица в общината към 31.12.2012 г. е 
8.3%, което е много по-малко от средното на областта (13,6%) и на страната (11,4%). 

По данни от Агенцията по заетостта, безработните до 29 годишна възраст в 
общината за 2014 г. са 266 души, което представлява 18,5% от безработното население 
в общината, което е около средното за страната. В сравнение с 2011 г. (140 души) 
младежката безработица се покачва почти двойно. Високата младежка безработица е 
тенденция, характерна не само на национално, на и на европейско ниво, и е проблем, 
който е поставен на дневен ред в националната политика. За преодоляването на 
проблема следва да се предприемат мерки, свързани с повишаване на квалификацията 
на младежите, стимулиращи бизнеса за наемане на млади хора, стажантски програми и 
други. 
 

Табл. 2.12-4-Структура на безработните в община Своге по образование към  
2014 г. 
 

Структура на безработните в община Своге по образование 
Висше 3% 
Средно 40% 
Средно професионално 29% 
Основно 17% 
Начално и по-ниско 11% 

 
Делът на населението със средно образование и средно професионално 

образование е преобладаващ, но и населението с начално и средно образование също 
заема значително място в структурата на безработицата в общината. 

За увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата е необходимо 
създаване на работни места, което е в пряка зависимост от икономическата политика и 
състоянието на стопанската среда, както и да се предприемат действия за запазване и 
увеличаване на заетостта и интегриране на неравнопоставени групи на пазара на труда. 

За намаляване на безработицата е трябва да се реализират следните дейности: 
 превантивни, обучение на безработни и заети с цел хората останали без работа, 

да не изпадат в състояние на трайна безработица и да им ненеобходимо 
социално подпомагане. 

 защитни, насърчаващи работодателя да наемат на работа хора от всички 
социални групи. Партньорството със заинтересувани институции в общината за 
увеличаване на заетостта в различи области ще има добър социален ефект. 

 
Изводи:  

 Динамиката на населението на общината показва, че то постепенно 
намалява. С тенденция на намаление се характеризират всички населени 
места на общината, в резултат както на отрицателния естествен прираст, 
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така също и на отрицателното миграционно салдо. 
 Измененията в числеността на населението се дължат на 

неблагоприятното развитие на основните демографски процеси - 
раждаемост, смъртност, естествен прираст, миграционни процеси и на 
неблагоприятната социално-икономическа конюнктура.  

 Влошава се възрастовата структура на населението в общината.  
 Прогнозата на населението на общината дава основание да се смята, че то 

ще продължи да намалява с умерени темпове. Неблагоприятното 
демографско развитие през последните години и неговото продължение в 
близко бъдеще могат да доведат до негативни тенденции (стареене на 
населението, намаление на контингентите в трудоспособна възраст и др.).  

 Многообразният етнически състав на населението и преди всичко за 
ромското население налага изготвянето и прилагането на специфични 
нестандартни решения за решаване на изключително тежките 
икономически, социални, здравни и образователни проблеми на това 
население. 

2.13. Социално –икономически фактори 
Средно-годишен доход на човек от населението, сравнение със средното за 

страната Средно-годишен паричен доход на човек от населението в област София е 
около 764,20 лв./човек на месец, при среден за страната от 838,80 лв. Годишния доход 
в област София е около 7 662 лв., при среден за страната 11 489 лв./година. През 
последните години се забелязва трайно нарастване на доходите, но ръста е със 
забавени темпове. Наблюдава се обаче силна диверсификация в изменението на 
доходите по сектори. Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по 
третиране на отпадъците и ВиК от средногодишните доходи - нивото на таксите за 
отпадъците е над средното за страната и приходите покриват разходите изцяло за 
сметосъбиране и сметоизвозване. Нивото на таксата за битови отпадъци се определя с 
приемането на промила от Общинския съвет, съгласно Закона за местните данъци и 
такси при спазване на следните принципи:  

• Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;  
• Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество;  
• Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата. 

Размера на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или в други съоръжения, 
чистота на териториите за обществено ползване; Таксата се определя в годишен размер 
за всяко населено място в общината с решение на общински съвет въз основа на 
одобрена план-сметка.  
 

Табл. 2.13-1- Паричен доход на домакинствата по източници на доходи към 2015 
г.- Структура - % 

Брутен паричен доход 100,0 
Работна заплата 97,0 
Извън работната заплата 55,8 
От самостоятелна заетост 3,2 
От собственост 6,4 
Пенсии 0,6 
Обезщетения за безработни 26,3 
Семейни добавки за деца 0,4 
Други обезщетения и помощи 0,9 
Регулярни трансфери от други домакинства 2,1 
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Приходи от продажби 1,2 
Други приходи 0,6 

 
Табл. 2.13-2-Паричен  разход на домакинствата по групи разходи към 2015 г.- 

Структура - % 
Паричен разход 100,0 
Потребителски паричен разход 83,1 
Храна 30,5 
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4,4 
Облекло и обувки 3,6 
Жилища, вода, електроенергия и горива 14,4 
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 3,8 
Здравеопазване 5,4 
Транспорт 7,2 
Съобщения 4,4 
Свободно време, културен отдих и 
образование 4,9 
Разнообразни стоки и услуги 4,5 
Данъци 5,0 
Социални осигуровки 6,4 
Регулярни трансфери към други домакинства 1,2 
Други разходи 4,2 

 
Важно условие за подобряване на качеството на упражнявания труд е 

повишаването на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване на 
нейната квалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания 
на търсенето на труд в икономика, основана на знанията.  

 
Състоянието и тенденциите на трудовия пазар в община Своге дава основание да 

се очертаят следните основни действия за реализиране на политиката по заетостта:  
Партньорство със заинтересованите институции в общината за увеличаване 
заетостта в различни области, съобразени с конкретните икономически и 
социални условия натериторията на общината, както и за извършване на 
общополезни дейности, които ще обновят облика й и ще имат добър социален 
ефект; 
Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по 
заетостта, регламентирана в Националния план за действие по заетостта; 
Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел максималното 
им обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от Дирекция „Бюро 
по труда‖ (ДБТ) услуги по заетостта, съобразно ситуацията на пазара на труда;  
Успешно прилагане на новия процесен модел в дейността на ДБТ, с цел 
повишаване качеството на обслужване както на търсещите работа лица, така и на 
работодателите; 
Усвояване на нови техники и методики за работа, насочени към всеобхватно и 
качествено обслужване на търсещите работа лица. 

 

II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/  

Един от основните етапи в стратегическото планиране е ―анализът на средата‖. 
Изводите от този анализ са важна предпоставка за осъществяване на по-нататъшните 
стъпки в процеса на стратегическо планиране – SWOT анализ, целеполагането и 
изготвянето на план за действие. Това наложи те да бъдат изложени в тази част по 
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структуриран начин. Избран бе подходът основните изводи да се групират в две 
основни части:  

 Достижения и силни страни, проблеми и слаби страни; 
 Възможности и заплахи.  

 
SWOT представлява акроним на вътрешните за общината силни страни 

(Strengths) и слаби страни (Weaknesses) и външните за общината възможности 
(Opportunities) и заплахи (Threats). SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето 
на обекта на стратегически анализ от средата, в която той функционира. Обектът на 
стратегически анализ се разглежда откъм неговите "силни" и "слаби" страни.  

 
- Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, 

което притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която 
дава сравнително предимство на общината; 

- Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига 
на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието 
на общината. 

Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ се диференцира 
на "възможности" и "заплахи".  

- Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи 
на външната среда на общината. Това са благоприятни за общината потенции, 
от които тя се възползва или би могла да се възползва; 

- Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за 
общината. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото 
(желаното) състояние на общината;  

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката 
между възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. 
Връзката между слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. 
Връзката между силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а 
връзката между слабите страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. 
От тази класификация произтичат и условните наименования на различните видове 
стратегии, за които ще стане дума по късно.  

На база гореизложеното, може да се изведе следната обобщена схема за 
резултатите от SWOT-анализа на община Своге за опазване на околна среда: 
 
 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
Силни страни Възможности  

 Добро природогеографско и транспортно-
комунпкационно местоположение на 
общинският център; 
 Наличие на запазени природни 
забележителности, и добре разработени 
екопътеки - добра основа за развитието на 
екотуризма; 
 Положително отношение на 
ръководството на общината към проблемите 
на опазването на околната среда;  
 Добре организирано сметоизвозване;  
 Обхваната е 98,9 % от територията на 

 Осигуряване на извънбюджетно 
финансиране чрез европейските фондове; 
 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за решаване на 
проблемите, свързани с опазването на 
околната среда в страната. 
  Развитието на туризма като 
приоритетен отрасъл за страната 
предполага и изисква опазване на околната 
среда. 
 Широка институционална рамка за 
информиране и участие на обществеността 
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общината от система за организирано 
събиране и извозване на отпадъците; 
 Липса на крупни замърсители на КАВ;  
 Незамърсена и не увредена околна среда, 
съхранена чистота на въздуха;  
 Наличие на работещи документи, 
свързани с опазването на околната среда; 
 Разнообразен почвено-климатичен и 
релефен комплекс; 
 Значителен горски фонд с добра 
репродуктивност, разнообразни функции и 
добро стопанисване; 
 Благоприятна възрастова структура на 
населението; 
 Съществува необходимата 
институционална, нормативна и 
стратегическа рамка за управление на 
околната среда; 
 Природни дадености и ресурси;  
 Много добра транспортна достъпност до 
София  
 Добре развита железопътна мрежа  
 Основните населени места се обслужват 
от път, част от републиканската пътна мрежа  
 Висока степен на изграденост на 
електроснабдителната мрежа  
 Наличие на богати водни ресурси с 
потенциал за развитие на хидроенергийни 
мощности  
 Наличие на значителни горски площи и 
горскостопански ресурси  
 Наличен опит за привличане на 
финансови средства  
 Опит и традиции в селското стопанство, в 
хранително-вкусовата промишленост  
 Стартирала процедура по изграждане на 
ГПСОВ 
 Възможност за изграждане и внедряване 
на ВЕИ 
 Голям относителен дял на територии от 
Натура 2000; 
 Богато и добре запазено биологично 
разнообразие; 
 Липса на големи индустриални 
замърсители; 

във вземането на решения по въпросите на 
околната среда. 
 Наличие на институционална рамка за 
участие на индустрията в опазването на 
околната среда. 
 Разрешаване на проблеми с 
управлението на отпадъците в дългосрочен 
аспект. 
 Привличане на частни инвестиции във 
възобновяеми енергийни източници  
 Развитие на  екологични производства-
биоферми 
 Общината е част от регион, който е 
обект на туризъм екологични  
 Добро физикогеографско разположение 
на общината  
 Хармонизирано екологично 
законодателство със законодателството на 
ЕС в сектор  «Околна среда» на национално 
ниво; 
 Наличие на огромен финансов ресурс за 
финансиране на дейности за опазване на 
околната среда на национално ниво, както и 
др. национални и международни 
източници; 
 Повишена информираността на 
населението през последните години в 
резултат на регулярни информационни 
кампании, нови и интерактивни форми на 
екологично образование и обучение, 
реализирани от държавни и 
неправителствени организации; 
 Установени тенденции през последните 
години за преструктурира на икономиката и 
въвеждане на съвременни технологии 
щадящи околната среда на национално и 
регионално ниво; 
 Възможност за обмен и прилагане на 
добри практики със други общини от 
региона 
 Външен инвеститор 
 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за решаване на 
проблемите, свързани с изграждане и 
доизграждане на канализационната мрежа 
на територията на общината; 
 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за изграждане на 
компостираща инсталация за третиране на 
биоотпадъци 

Слаби страни Заплахи 
 Недостатъчни финансови средства в 
общинския бюджет и в населението; 
 Незадоволително състояние на 
транспортната и бизнес инфраструктура; 
 Силно замърсени почви с тежки метали; 

 Продължаваща зависимост от 
централната власт  
 Насочване на интереса на 
инвеститоритекъм големите общини в 
страната; 
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 Силно замърсени и натоварени със 
точкови и дифузни източници повърхностни 
води по поречието на р. Искър; 
 Множесто изградени хидроенергийни 
източници по течението на р. Искър; 
 Липса на систематизирана информация за 
състоянието на околната среда и осигурен 
публичен достъп до нея; 
 Лоша поддръжка и амортизация на част 
от съоръженията от техническата 
инфраструктура; 
 Недостатъчен капацитет на общинската 
администрация за прилагане на новото 
екологично законодателство; 
 Раздробеност на земеделските площи и 
животновъдните ферми; 
 Липсват мерки и практики за енергийна 
ефективност; 
 Наличие на големи площи, засегнати в 
различна степен от ерозионните процеси  
 Липса на практики за много 
функционално управление на горите; 
 Големи загуби на вода от водопреносната 
мрежа  
 Липса на ГПСОВ 
 Ниско ниво на изграденост на 
канализационната мрежа в общината; 
 Недостиг на квалифицирана работна ръка; 
 Ниско ниво на доходите и висока степен 
на безработица; 
 Липса на инспекторат, извършващ 
постоянен контрол по екологичното 
законодателство и мониторинг на околната 
среда.  

 Финансова необезпеченост на 
инвестиционни регионални проекти; 
 Глобалното изменение на климата и 
попадането на страната в зоната на 
засушаване; 
 Високи разходи по прилагане на 
екологичното законодателство; 
 Потенциал за интензификация на 
селското стопанство.  
 Верижна емиграция на населението и 
бизнеса  
 Климатични промени, свързани с 
повишен риск от природни бедствия, 
засушаване, ерозия и горски пожари; 
 Наличие на инвестиционни интереси, 
потенциално застрашаващи околната среда; 
 Финансова необезпеченост или 
забавяне на инвестиционни регионални 
проекти  
 Проблеми с неефективното управление 
на финансовите инструменти на ЕС на 
национално ниво; 
 Невъзможност на националната система 
за мониторинг и контрол да обхване цялата 
територия на община Своге и липсата на 
общинска такава. 
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III. ВИЗИЯ  

Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Програмата за 
опазване на околната среда на община Своге 2016-2020 г. е формулирана визия на 
Общината.  

Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 10 години. Тя 
дава общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за 
устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите направени от анализите за визия са 
ориентирани към различните сфери на развитие на местно ниво.  

Гражданите на община Своге имат високо екологично съзнание и се ангажират да 
я превърнат в модерна европейска община - устойчиво развита, благоприятно място за 
живот, работа и отдих.  

IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

В резултат на направените проучвания и анализи бяха идентифицирани силните и 
слабите страни на община Своге, възможностите и заплахите, които стоят пред нея. 
След като бе избрана визия на общината се определиха целите, достигането на които 
населението и общинското ръководство смята за определящи при реализиране 
очакванията на хората за едно по - добро бъдеще на община Своге.  
 

 
Главна стратегическа цел  
Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване на 

качеството на живот и намаляване на риска за здравето на населението чрез 
осигуряване на благоприятна околна среда, запазване на биоразнообразието и 
устойчиво управление на околната среда. 
 

1. Решаване на съществуващите проблеми в областта на опазването на околната 
среда.  
2. Да се въведе екологосъобразно управление на ресурсите на общината. 
Реализацията на тези подцели следва да се осъществи чрез комплекс от 

специфични стратегически цели. Всяка една от тях е насочена в една или друга степен 
към постигане и на двете формулирани подцели.  
 

Специфичните стратегически цели, които залягат в общинската програма по 
опазване на околната среда са:  
 

А. Да се повишава непрекъснато капацитетът - институционален и 
организационен на общинската администрация в сектор " Опазване на 
околната среда".  

От направеният SWOT анализ един от основните изводи е, че един експерт в 
областта на околната среда е крайно недостатъчен. За решаването на каквито и да било 
задачи и за постигането на набелязаната генерална цел и подцели е необходимо на 
първо място общината да изгради достатъчен институционален капацитет за това. За 
целта общинското ръководство следва да реши редица задачи, между които: 
назначаване на допълнителен щатен персонал, занимаващ се с екологичните проблеми 
на общината; създаване на инспекторат, извършващ постоянен контрол и мониторинг 
на проблемите, свързани с опазване на околната среда; обучение на служителите и 
повишаване на тяхната квалификация чрез обучение и други достъпни форми; 
създаване на общинска информационна база данни за нуждите на опазването на 
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околната среда; сключване на договори за използване на консултантския потенциал на 
работещи в РИОСВ в извън работно време за нуждите на общината; използване 
максимално възможностите, предоставяни чрез различни проекти и т.н.  

Индикатор за постигането на тази цел е наличието в края на периода на отдел, 
способен да се справя с предизвикателствата да разработва и да управлява общински 
проекти в областта на околната среда.  
 

Б. Предприемане на дейности и мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух за периода 2016-2020. 

 Повишаване степента на лесистост на територията на общината. 
 Понижение на емисии на парниковите газове.Понижение на емисиите на 

замърсяващи вещества в атмосферния въздух.  
 Предпиемане на действия за измервания на показателите за КАВ на 

територията на общината; 
 Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на 

емисиите на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт 
и битовия сектор; 

 Да се подобрява състоянието на четвъртокласната и на уличната мрежи, 
изграждане на нови паркинги и велосипедни алеи 

 
 

В. До края на 2020 г. да се намали количеството непречистени 
отпадъчни води, постъпващи в повърхностни води или подземни 
хоризонти, спрямо нивото от 2015 година и се осигури на населението 
достатъчно по количество и качества питейна вода, отговаряща на 
изискванията по БДС  
Изпълнението включва доизграждане на канализационната мрежа, изграждане на 
ГПСОВ - Своге, изграждане на локални пречиствателни станции.  

 Индикатор за постигане на целта: реконструирана и новоизградена 
канализационна мрежа, пречистени отпадни води, пречистени питейни води, 
осигурено допълнително водоснабдяване на селата  

 Изграждането на ГПСОВ и на Пречиствателната станция за питейни води 
ще отговаря както на общинските, така и на националните приоритети, 
свързани с изискванията на директивите на ЕС.  

 Източници на информация: финансови отчети, ВиК, РИОСВ-София, 
Община Своге, РЗИ -София област.  

 Изграждане на ПСОВ за гр.Своге и модулни пречиствателни станции в по-
малките населени места.  

 други  
 

Г. До края на 2020 год. да се разработи система за управление на 
всички видове отпадъци на територията на общината.  

 Ликвидиране на нерегламентираните сметища и старите замърсявания на 
територията на общината. 

 Предприемане на мерки и дейности, относно изграждане на Инсталация за 
компостиране на био отпадъци. 

 Рекултивация на старото общинско депо; 
 Предприемане на необходимите мерки и действия по събиране на опасните 

отпадъци от домакинствата. 
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Е. Увеличаване на залесените територии и парковете в община 
Своге. 

 Подобряване състоянието на зелената система на общината 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Наблюдението и оценката на Общинската програма за опазване на околната среда 
ще се извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнение на 
Програмата.  

Общинската програма за опазване на околната среда на община Своге се 
разработва съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с 
указания на министъра на околната среда и водите. 

Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите и приоритетите на 
Програмата организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните 
административни структури, организациите и юридическите лица, участващи в 
изпълнението им.  

Наблюдението и изпълнението на Програмата за опазване на околната среда е 
отговорност на Кмета на общината. В процеса на наблюдение, Общинската 
администрация осигурява участието на организации, физически и юридически лица 
като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Наблюдението е 
важен елемент, който позволява да се засили или намали активността в конкретна 
насока, да се предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е 
неудовлетворителен, или ако условията се изменят.  

Контролът върху изпълнението на Общинската програма за опазване на околната 
среда се извършва от Общинския съвет на община Своге, Програмата се приема от 
Общински съвет, който контролира и нейното изпълнение. Кметовете на общините 
представят пред общинските съвети всяка година отчет за изпълнението на програмата 
за околна среда. Изготвените отчети се предоставят за информация в РИОСВ. 

Годишният отчет се изготвя от Кмета на общината до края на първото тримесечие 
на следващата година, като се отбелязва напредъка в постигане на набелязаните цели и 
приоритети, отчитат се настъпилите промени в екологичната обстановка, изменения в 
законовата и нормативна база и произтичащите от това промени в отговорностите и 
задълженията на местните власти по отношение опазване на околната среда. 

Отчетът съдържат описание на предприетите действия от страна на Общинската 
администрация по отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при 
изпълнение на Програмата. В отчета се поместват действията на Общинска 
администрация Своге по отношение на наблюдението (основните механизми за 
събиране, обработване и анализ на данни), начините и подходите за осигуряване на 
информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство. Отчетът 
съдържа и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Отчетът включва информация от наблюдението и от други източници на 
ефектите от изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще осигури на 
управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите. 
Чрез оценката ще се изяснява и ефекта от планираните дейности. Освен констативния 
характер на оценката, следва да се предостави и пред обществеността за да се запознае 
местното население с проблемите, с планираните инициативи и главно с напредъка в 
постигането на визията и главната стратегическа цел. 

За осъществяване на ефективно наблюдение на изпълнението на Програмата и да 
се оценяват постигнатите резултати спрямо целите и приоритетите се формулират 
индикатори, които позволяват осъществяване на мониторинга в процеса на реализация 
на Програмата. Изборът на индикатори е съобразен с възможността за осъществяване 
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на мониторинг през целият период. В Приложение 2 от Програмата е даден План за 
действие в който са посочени съответните дейности и задачи за изпълнение като за 
всяка една е посечен и съответния индикатор за осъществяване на мониторинг в 
процеса на реализация. 

Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазван на околната 
среда 

Актуализация и допълване на Общинската програма за опазване на околната 
среда се прави от Кмета на община Своге при следните обстоятелства: 

 Промени в макроикономическите и международните условия, и 
договорености 

 Съществени промени в националното законодателство. 
 Други съображения, които ще подобрят изпълнението на плана за действие. 

Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за 
опазване на околната среда се приема от Общински съвет Своге по предложения на 
Кмета на общината. 

При разработването, допълването и актуализирането на програмите се привличат 
и представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 
организации.  

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 –  Общинска програма за управление на отпадъците 

2016-2020 г.; 

Приложение 2 –  План за действие; 

VII. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

1. Общински план за развитие на Община Своге (2014 - 2020 г.);  
2. Областна стратегия за развитие на Софийска област (2014 - 2020 г.); 
3. Национална програма за действие по околна среда и здраве (2008 – 2013 г.); 
4. Национален план за управление на отпадъците (2014 - 2020 г.);  
5. Програма за управление на отпадъците на Община Своге (2016 – 2020 г.); 
6. Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (2010-2015 г.) 
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ПРОЕКТ 
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