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ОТЧЕТ 2019 ГОДИНА 
 

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява работата на отделните структурни звена на Община Своге. В същото време, 
изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета на Община Своге 
Емил Иванов за мандат 2015–2019 г. Отчетът отразява реално изпълнените задачи и реализирани цели през изминалата 2019 година, 
стартиралите инициативи на общинското ръководство, които предстоят да бъдат завършени през настоящата 2020 година, както и 
проектите, които са осъществени, въпреки че не са били заложени за изпълнение през отчетния период.                                                                
За постигане на приоритетите, визирани в Програмата за управление, основните принципи на работа на кмета и ръководената от него 
общинска администрация за 2019 година се основаваха на:  

- Открито управление и прозрачност на процесите;   
- Законосъобразност и целесъобразност;  
- Диалогичност и партньорство;  
- Финансова стабилност и дисциплина; 
Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена стойност за постигане на високо качество на 

стандарта на живот – съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за образование, 
бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически атракции, не на последно място - висока степен на социална чувствителност 
и толерантност. 

Мандатната програма следва логиката на стратегическото планиране. При нейното отчитане е приложен интегрираният подход за 
оценка на състоянието и тенденциите на развитието. Реалистично са анализирани силните и слабите страни на общината, възможностите 
и евентуалните рискове.  
 
 
Основните общински политики, в рамките на които е осъществено управлението на общината, през изминалата 2019 година са: 

- Развитие на общинската икономика – промишленост, селско стопанство, горско стопанство, туризъм; 
- Управление на общинската собственост – ефективно използване на общинската собственост като ресурс и фактор за  

развитие на общината ;  
- Местни данъци и такси – инструмент за управление и подобряване качеството на услугите и жизнената среда в общината; 
- Благоустройство – (градска среда или жизнена среда), техническа инфраструктура и транспорт; 



- Околна среда и води – ефективно използване на възобновяеми източници на енергия, чиста вода за всички, добро 
управление на отпадъците; 

- Образование, спорт, младежки дейности – осигуряване на съвременна материална база, достъпна среда, високо качество на 
образователния процес; 

- Здравеопазване и социални дейности – реконструкция и модернизация на материалната база и оборудването, високо 
качество на услугите; 

- Култура – съхраняване на историческото наследство и подобряване на услугите и инфраструктурата в сферата на културата; 
- Обществен ред и сигурност – осигуряване на сигурността на населението и предотвратяване на престъпленията;  
- Добро управление – социално-икономическо и пространствено планиране и повишаване на административния капацитет в 

услуга на гражданите и бизнеса. 
 
 
 

 
1. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

 
Общинската политика за развитие на икономиката е насочена към укрепване на вътрешно-секторното развитие и разнообразяване 

на производствените структури на базата на местната специфика и традиции. Основна цел е създаването на предпоставки, които да 
стимулират икономическия растеж. Отличителна черта в политиката за развитие на общинската икономика е превръщането на Община 
Своге в привлекателно място за инвестиции и развитие на бизнес.  

През изминалия мандат и особено през последната 2019 година на г-н Емил Иванов, община Своге бе превърната в атрактивна 
туристическа дестинация, предлагаща различни възможности за активен спорт, отдих и екстремни изживявания. Освен подобряване на 
условията на туристическите маршрути и пътеки, отчитайки значително повишения интерес от страна на туристи, Община Своге създаде 
официален туристически портал - http://www.svogetour.com/, синтезиращ цялата информация относно екопътеки, къщи за гости, места за 
отдих, заведения за хранене, туристически маршрути, организации с нестопанска цел в сферата на туризма и интерактивна карта на 
обектите. Беше интегриран и най-иновативният метод за визуализация на туристическите обекти, а именно - представянето им чрез 360 
градусови панорамни снимки и виртуални разходки.  

В сферата на развитие и популяризиране на общината като атрактивна туристическа дестинация, бе подготвено и подадено за 
кандидатстване проектно предложение „Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен“- Процедура BG06RDNP001-
19.236, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 
туристическа инфраструктура“ , Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез подхода Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР), Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“. Специфичната цел на проекта е 
развитието на туризма в община Своге. Чрез изграждането на туристическия продукт „Екопътека Грохотен“ ще се постигне добро 
обслужване и информираност на туристите за маршрута и емблематичния за общината връх Грохотен, като се цели увеличаване на броя 
на туристите чрез предлагане на атрактивна и привлекателна среда за посетителите. Проектът третира изграждане на малки по размер 



атракции на открито и места за отдих. По маршрута на екопътеката с дължина 6.8 км се предвижда изграждането и монтажа на 
информационни табели, изграждане на кътове за отдих – маси с пейки, навеси. Стойността на проекта е 120 000 лева. 
                   
 
Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019 година: 

№ ПРОЕКТ/ 
ДЕЙНОСТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 
БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЪОРИ ОПИСАНИЕ 

1. Подпомагане 
дейността на 
туристическите 
информационни 
центрове в  град 
Своге, с. гара 
Бов и с. гара 
Лакатник за 
популяризиране 
на къщите за 
гости 

  Община 
Своге 

Популяризирането на къщите за гости на територията на 
общината, както и местата за настаняване и заведенията за 
хранене и развлечения се осъществява чрез актуализиране на 
„Програма за развитие на туризма на територията на община 
Своге“. На официалния сайт на Община Своге регулярно се 
публикува  информация, съдържаща детайлни 
характеристики, контакти  и координати на обектите. 
Подобна информация жителите и гостите на община Своге 
могат да получат в информационните центрове в град Своге, 
село Гара Бов и село Гара Лакатник. През отчетната година 
бе разработен и функционира информационния портал на 
Община Своге – svogetour.com, където може да бъде открита 
цялата необходима информация относно места за 
настаняване, предлагани услуги, туристически маршрути, 
начини за оползотворяване на свободното време, атракции, 
спортни и културни мероприятия. През 2019г. общият брой 
на категоризираните места за настаняване е 20 броя. Брой 
туристи за 2019г. – 3530. 

 

 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 



Основно направление в политиката по управление на общинската собственост на Община Своге е ефективното й използване като 
ресурс за устойчиво социално-икономическо развитие. През 2019 година усилията на кмета и общинската администрация бяха насочени 
към оптимизиране на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, както и осигуряване на 
прозрачност по отношение на  всички сделки и процедури, свързани с тези дейности. Като основна цел се идентифицира постигането на 
дългосрочен положителен ефект върху жизнената среда. През отчетния период основен стремеж бе ефективното управление на 
земеделските земи, както и проучване на нови имоти на територията на общината и съставяне на актове за публична или частна общинска 
собственост. През изминалата година са съставени 240 броя акта за частна общинска собственост и 261 броя акта за публична общинска 
собственост. Сключени са общо 32 броя договори за отдаване под наем не земеделски земи като общата сума на годишната наемна цена 
по всички договори е 275 978.36 лева. Общата площ на отдадените под наем имоти е 9568,924 дка. 

Едно от значимите богатства на общината е горският фонд. Годишното ползване на дървесина от общинските горски територии 
собственост на община Своге от достъпните басейни по горско-стопански план /ГСП/ от 2015 год. е определено на 6226 куб. м. лежаща 
маса. За 2019 година изпълнението е 7510 куб. м. реализирана дървесина, което представлява 121% изпълнение спрямо предвиденото за 
годината по ГСП. В сравнение с предходни години, добивът и реализацията на дървесина е значително увеличен, като за сравнение може 
да се посочат следните добиви по години: за 2013 г. – 3340 куб. м.; за 2014 г. – 1370 куб. м.; за 2015 г. – 614 куб. м.; за 2016 г. – 1727 куб. 
м.; за 2017 г. – 1581 куб. м.; за 2018 г. – 7075 куб. м. Видно е, че през 2019 г. добивът и продажбата на дървесина са значително увеличени, 
като през 2018 и 2019г. започва наваксване в изоставането от предходните години.   

Основните фактори, повлияли върху доброто изпълнение на натуралните показатели през 2019г. са добър контрол, добра ценова 
политика и високо търсене на дървесина от различните асортименти, както и правилно стопанисване и използване на горите - собственост 
на общината, съгласно предвидените мероприятия в ГСП.  

Основните моменти в работата са свързани с компетентните кадри с лесовъдско образование, работещи в звено „Горско и селски 
стопанство“, а именно: един инженер лесовъд – ръководител на звеното, един служител главен експерт – инженер лесовъд и трима 
служители горски стражари. Добрите резултати са следствие на правилното планиране, експедиране и контрола, както и правилното 
окачествяване на добитите на временен склад материали. Добрата реализация на дървесина се дължи и на ценовата политика на общината 
на база на приетите от Общинския съвет цени на дървесината. Постигната е оптимална цена и работа с големи фирми- преработватели 
на дървесина. 

През отчетната 2019 година проектно предложение с наименование „Съвременни мерки за борба с горските пожари  в община Своге“ 
по Процедура BG06RDNP001-8.004, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. бе в процедура по административна и финансова 



оценка от Управляващия орган. Бяха изискани и представени допълнителни документи. През 2020г. се очаква решение. Проектът 
предвижда подобряване на пожарната инфраструктура за ефективно опазване на горските територии. Предвидени за изграждане са 1 бр. 
лесокултурна преграда, 1 бр. противопожарна просека, 1 бр. минерализована ивица и 7 бр. изкуствени водоизточници. По този начин ще 
се постигне ранно откриване на възникнали огнища на пожар и бързото предвижване на сили и средства за гасене. Водоизточниците ще 
бъдат изградени от бетонни корита с вместимост 96 м3. Общата стойност на проектното предложение е 598 618, 20 лева.  

 

• 3. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

  През отчетната 2019г. бе намалена таксата „Битови отпадъци“, както следва за физически лица - от 6.5 ‰ (промила) на 6.0 ‰, а 
за юридически лица от 29 ‰ на 27 ‰. За данък върху МПС до 3.5 t бяха намалени цените за kW мощност средно с 8 %. С Решение № 37, 
протокол № 4 от заседание на ОбС – Своге, проведено на 23.12.2019г.  бе прието намаление на данъка за седлови влекачи с 50 %. През 
2020г. се запазва равнището на местните данъци и такси в общината, независимо от увеличението на отчисленията с 12 лв./тон битови 
отпадъци. За 2019г. данъчните приходи / приходи от имуществени данъци/ са в размер на 1 456 470.49 лв., при актуализация на план с 
179 500.00 лв. Неданъчните приходи /такса битови отпадъци/ са в размер на 1 750 488.38 лв. Общо реализирани приходи от изминалата 
година са 3 206 958.87 лв.  

 

  

• 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО (ГРАДСКА СРЕДА ИЛИ ЖИЗНЕНА СРЕДА), ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И 
ТРАНСПОРТ 

През 2019г. бяха съсредоточени сериозни усилия в подобряване на условията за живот, както в административния център - град 
Своге, така и в останалите населени места. Своге се превърна в модерен, европейски град - със своите постижения, и разбира се проблеми. 
Без да се подценяват останалите приоритети, по които работи екипа на г-н Иванов през последните 4 години, заслужено внимание следва 
да се отдели на благоустрояването- бяха рехабилитирани и преасфалтирани десетки улици, изцяло бяха реконструирани площади, 
паркове, междублокови пространства, места за отдих и спорт. Бяха извършени ремонти във всички училища и детски градини в 
общината. Бяха инвестирани средства в използването на туристическия потенциал на общината. Бяха обновени три жилищни сгради по 
Националната програма за енергийна ефективност. Бяха ликвидирани редица незаконни сметища на територията на общината. Беше 
подпомогната с ремонтни дейности и закупуване на оборудване общинската болница- „МБАЛ-Своге“ ЕООД. Бяха реализирани мащабни 
проекти за превръщането на общинската администрация в иновативна система - достъпна и в услуга на гражданите. Беше спечелен 



проект за създаване на безжична Wi-Fi мрежа в град Своге на стойност 15 000 евро, успешно защитени пред Европейската комисия чрез 
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи. Услугата стартира от 1-ви ноември тази година. На безплатен интернет ще се радват 
гражданите в зоните около стадиона и централна градска част - от ЖП гарата до автогарата, включително и площада. 

  

    



   

Европейските структурни и инвестиционни фондове се явяват основен ресурс за финансиране на големи общински проекти. 
Община Своге използва всяка възможност за кандидатстване и усвояване на средства от Европейския съюз. Подготовката на проектните 
предложения се осъществява на база изследване на възможностите за разработване на проектни идеи съобразно географските особености, 
природните дадености, икономическия потенциал за развитие на района, демографията, специфичните нужди на 38-те населени места в 
общината и всички останали индикатори, върху които може да се въздейства. Община Своге кандидатства с проектно предложение 
"Благоустрояване на междублоково пространство в квартал между улиците "Цар Симеон", "Васил Левски" , "Соколов камък" и 
"Околовръстна" в гр. Своге"- Стратегията за водено от общностите местно развитие(ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група Костинброд – Своге“, процедура за подбор на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Целта на проекта е 
възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед 
осигуряване безопасност на движението, подобряване комфорта на пътуване и осигуряване на добро отводняване на пътната настилка, 
както и оформяне на градската среда в междублоковото пространство. Проектираният участък е част от уличната мрежа на гр. Своге, 
който е основна междублокова алея чиято цел е безпроблемното придвижване на моторните превозни средства до обособените гаражи в 
района, както и оформянето на тротоарни настилки. Стойността на проекта е 158 462. 62 лева. 



  

  

  

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019 година: 



№ ПРОЕКТ/ ДЕЙНОСТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ ОПИСАНИЕ 

1. Основен ремонт на улица в с. Луково 19 835,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

2. Основен ремонт вертикална планировка на 
общински парцел на ул. Александър 
Стамболийски № 3 

12 121,00 лв. 

26 019, 00лв. 

Целева субсидия РБ 

Целева субсидия РБ – 
преходен остатък 

Община Своге  

3. Основен ремонт на улица в кв. Дренов, гр. Своге  

от ОТ 976 до ОТ 978 

30 000,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

4. Основен ремонт подпорна стена на ул. Искър, с. 
Гара Лакатник  

19 980, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

5. Основен ремонт на пасарелка над ЖП линия с. 
Реброво, обследване и конструктивно становище 

20 000,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

6. Основен ремонт на подземна техническа 
инфраструктура и вертикална планировка на 
междублокови пространства 

610 000,00 лв.  Други Община Своге  

7. Възстановяване на улично пътно платно и 
изграждане на подпорни стени на ул. 
Каменярска 

560 000,00 лв. Други Община Своге  

8. Реконструкция на ул. Неврелов дол от ОТ 948 до 
ОТ 1094, кв. Дренов, гр. Своге 

65 000, 00 лв. Целева субсидия РБ – 
преходен остатък 

Община Своге  

9. Реконструкция на ул. 115 от ОТ 22 до ОТ 52, кв. 
Ромча, с. Владо Тричков 

19 029,00 лв. Целева субсидия РБ – 
преходен остатък 

Община Своге  



10. Проектиране и изграждане на пешеходна 
пасарелка на дере „Неврелов дол“, кв. Дренов, 
гр. Своге 

81 240, 00 лв. Целева субсидия РБ 

 

Община Своге  

11. Реконструкция на ул. Любен Каравелов от ОТ 
850 до ОТ 840, гр. Своге 

65 043, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

12. Асфалтиране на ул. Победа, кв. Джиджовица, гр. 
Своге от ОТ 744 до ОТ 733 

75 265, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

13. Бетониране на ул. 47 от ОТ 137 до ОТ 73, с. 
Владо Тричков 

14 933, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

14. Бетониране на улици в мах. „Бахчата“, „Кръста“, 
и център на с. Брезе 

14 515,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

15. Бетониране на улица от ОТ 96 до ОТ 120 в с. 
Свидня 

14 276,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

16.  Бетониране на път за мах. „Сирак“, с. Гара Бов 14 708, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

17. Бетониране на ул. Турист от ОТ 607 до ОТ 611, 
гр. Своге 

14 957,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

18. Бетониране на ул. Г. Димитров, с. Оплетня 12 440, 00 лв. Целева субсидия РБ 

 

Община Своге  

19. Реконструкция на гробищен парк гр. Своге 48 494, 00 лв. Целева субсидия РБ – 
преходен остатък 

Община Своге  

20. Реконструкция на път SFO 3611/II-16 Своге – 
Томпсън/ Лесковдол мах. Кокелини бабки 

19 897, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  



     

21. Ремонт на ул. Заря, сп. Желен 1866, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

22. Изкърпване на улици в гр. Своге 132 510,00 лв. Собствени средства Община Своге  

23. Ремонт на път за мах. Брестово, с. Реброво 5004, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

24. Ремонт на улици в кв. Джиджовица 26 999, 62 лв. Собствени средства Община Своге  

25. Ремонт на път в мах. Елеш, с. Луково 2 486, 40 лв. Собствени средства Община Своге  

26. Ремонт на ул. 5-та, с. Владо Тричков 13 425, 60 лв. Собствени средства Община Своге  

27. Ремонт на пътна настилка за мах. Корелица, с. 
Редина 

5 663, 74 лв. Собствени средства Община Своге  

28. Ремонт стъпала на ул. Чайка  4 500, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

29. Ремонт на ул. Тепавица, с. Искрец 12 221, 37 лв. Собствени средства Община Своге  

30. Ремонт на ул. В. Грозданов, с. Реброво 41 033,58 лв. Собствени средства Община Своге  

31. Ремонт на ул. Крайречна, кв. Бранчовица, гр. 
Своге 

17 391,00 лв. Собствени средства Община Своге  

32. Ремонт на ул. Христо Смирненски- с. Реброво 9 730,08 лв. Собствени средства Община Своге  

33. Ремонт на ул. Стръмна- гр. Своге 7 627,03 лв. Собствени средства Община Своге  

34. Ремонт на подпорни стени от стадиона до кв. 
Дренов, гр. Своге 

12 337, 44 лв. Собствени средства Община Своге  

35. Ремонт на улица за мах. Къпина, с. Зимевица 12 122, 28 лв. Собствени средства Община Своге  



36. Ремонт на път за мах. Кукура 6126, 00 лв.  Собствени средства Община Своге  

37. Ремонт на ул. Хан Аспарух 18 524, 28 лв.  Собствени средства Община Своге  

38. Ремонт на ул. 19-та, с. Владо Тричков 20 428, 90 лв. Собствени средства Община Своге  

39. Ремонт подпорни стени кв. Република и кв. 21 11 949, 88 лв. Собствени средства Община Своге  

40. Ремонт на път с. Бов 11 174, 16 лв. Собствени средства Община Своге  

41. Ремонт градска част Своге 22 586, 84 лв. Собствени средства Община Своге  

42. Ремонт улици с. Томпсън 16 800, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

43. Ремонт вертикална планировка център с. Брезе 13 860, 02 лв. Собствени средства Община Своге  

44. Ремонт на път с. Батулия – с. Буковец 17 160, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

45. Ремонт на подпорна стена до мост над р. 
Искрецка 

5 568, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

 

 

5.ОКОЛНА СРЕДА 

През 2019 година общинското ръководство продължи политиката си за опазване на  околната среда. Основните приоритети бяха 
подобряване на водопроводната и канализационна мрежа , оптимизиране на системата за разделно събиране на битови отпадъци, 
намаляване на риска от аварии и природни бедствия, подготовка на екологични проекти. 

Продължи работата по  подаденото проектно предложение за „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо 
село“ по процедура BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. Кметът на общината и екипът му работи усилено в намирането на допълнителни 
средства за цялостно укрепване на свлачището и със споразумителен протокол от 29.11.2019г. между Община Своге и Агенция „Пътна 
инфраструктура” бяха осигурени допълнителни средства за цялостно укрепване на свлачището. 



Основните приоритети в сферата на околната среда бяха подобряването на водопроводната и канализационната мрежа, 
оптимизиране на системата за разделно събиране на битови отпадъци и масово разпространени отпадъци и насърчаване на тяхното 
използване, намаляване на риска от аварии и природни бедствия. По отношение на управлението и рециклирането на отпадъци през 
2019г. на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Богьовци, общ. Костинброд, бяха депонирани 7245,9 тона битови отпадъци.  

За изминалата година са подменени 800 бр. метални кофи тип „Мева” с вместимост 110 л., 208 бр. контейнери тип „Бобър” с 
вместимост 1100л. и 115 бр. контейнери с вместимост 4 м³. 

 
Ярък израз в политиката в областта на екологията и опазване на околната среда през изминалия мандат на г-н Емил Иванов бе 

борбата за ликвидиране на нерегламентираните сметища на територията на община Своге. Общината със собствени сили и средства 
ежеседмично и последователно извършваше извозване на битови и строителни отпадъци, разположени на всевъзможни места – дерета 
на реки, гори, междублокови пространства, дори и в частни имоти. Същите се извозваха до регионалното депо в гр. Костинброд, в 
следствие на което територията на общината ставаше все по-чиста и приветлива. Беше извършено цялостно почистване на сметищата: 

- бившата кариера в махала „Полената“, с.Церово; 

- кв. Зли дол, гр.Своге – многократно почиствано; 

- кв. 8-ми тунел, гр.Своге – многократно почиствано; 

- махала Домишлярете, гр.Своге; 

- махала Свиново, гр.Своге; 

- района около Желенския мост, гр.Своге – изцяло ликвидирано и оградено; 

- кв.Бобковица, гр.Своге; 



- местност „Текьова нива“, гр.Своге; 

- махала „Езерище“, с.Желен; 

- районът на стадиона в с. Искрец – многократно почистван; 

- районът на ЗМКИ, с. Свидня; 

- мостът на р.Искър, с. Ромча, както и редица други. 

              

                  
Успоредно с мерките по ликвидиране на нерегламентираните сметища и подобряване качеството на услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване в община Своге, само през 2019 година, общинската администрация изпълни мащабна акция по подмяна на 
компрометираните, счупени и износени съдове за смет. Бяха подменени общо 1112 броя кофи и контейнери във всички населени места 
в общината. Удовлетворени бяха стотици искания на граждани за подмяна на старите с нови съдове. Беше проведена активна 
информационна кампания сред гражданите и децата в училищата относно важността и ползите на разделното сметосъбиране. 



Съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците, Община Своге има сключени договори със следните фирми за 
оползотворяване на отпадъци: 

- „Екопак България” АД - за разделно събиране на отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса и стъкло; 
-  ЕТ”МАРИАН-КИРИЛ СТОЯНОВ” – за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства; 
- „Ойл рециклейшън” ЕООД- за събиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
- „Екобатери” АД - за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори; 
- „Елтехресурс” АД -  за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  
 

През 2019г. беше сформиран екип за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ представители на общините 
Костинброд, Сливница и Своге. Проведени бяха пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, с след това и обществени поръчки за избор на 
изпълнител за „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран 
зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге", вкл. съпътстващата инфраструктура и „Изготвяне на 
комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и 
осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта”. 

 
По традиция Община Своге взе участие в кампанията „Да изчистим България заедно”, като с помощта на доброволци бяха събрани 

20,92 тона отпадъци.  

Относно подобряването на водоснабдяването са рехабилитирани частично водопроводни мрежи, каптажи и резервоари в селата 
Заселе, Еленов дол, Томпсън, мах. Орешето, с.Желен, ул. Каменярска, гр.Своге.  

През 2019г. бе завършено строителството и въведен в експлоатация напорен резервоар с обем 2500 м³, в кв. Козарника, гр. Своге.  
 

В началото на месец април съвместно с Държавно горско стопанство – Своге се проведе „Седмица на гората“ в Община Своге. В 
рамките на инициативата се проведоха няколко залесителни мероприятия. 

През пролетта 2019г. беше извършено залесяване в с. Желен с 2000 бр. фиданки явор. 
 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019 година: 

№ ПРОЕКТ/ ОБЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

ОПИСАНИЕ 



1. Закупуване на стоманени контейнери за 
битови отпадъци с вместимост 4 м3 

125 580,00 лв. 

 

Собствени средства Община Своге    

2. Изграждане на резервоар  792 621,54 лв. Други Община Своге  

3. Основен ремонт на резервоар и външен 
водопровод за мах. Орешето, с. Желен 

9 553, 00 лв. Целева субсидия РБ 

 

 

Община Своге 

 

 

 

4. Основен ремонт водопровод от каптаж 
„Варо“ до резервоар в местност „Голо 
бърдо“, с. Заселе 

16 000,00 лв. Целева субсидия РБ 

 

Община Своге  

5. Основен ремонт водопровод с дължина 
300 м.л. В местност „Зеленишка река“, с. 
Еленовдол  

10 112, 00 лв. Целева субсидия РБ 

 

Община Своге  

6. Основен ремонт водопровод на ул. 
Каменярска от ОТ 713 до ОТ 835, гр. 
Своге 

9437, 00 лв. 

5291, 00 лв. 

Целева субсидия РБ 

Целева субсидия РБ – 
преходен остатък 

Община Своге  

7. Основен ремонт мост над р.  Батулийска 
на път за мах. Сирман, с. Батулия 

19 966,00 лв. Целева субсидия РБ 

 

Община Своге  

8. Ремонт на въжен мост за с.Желен 4054, 56 лв. Собствени средства Община Своге  

9. Ремонт въжен мост сп. Балкан 8578, 37 лв.  Собствени средства Община Своге  

10. Ремонт на чешма в с. Луково 9 545, 98 лв.  Собствени средства Община Своге  



11. Ремонт на водопровод мах. Падината, с. 
Зимевица 

8 623, 44 лв. Собствени средства Община Своге  

12. Ремонт канализационни отклонения на ул. 
Каменярска 

5770, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

13. Ремонт на водопровод мах. Орешето, с. 
Желен  

4428,00 лв. Собствени средства Община Своге  

14. Ремонт на канализация, кв. Осми тунел 3 120, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

15. Ремонт на въжен мост в с. Реброво 4442, 88 лв. Собствени средства Община Своге  

16. Ремонт на канализация, кв. Осми тунел 12 096, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

17. Ремонт на отводнителни решетки с. 
Искрец 

14 720, 22 лв. Собствени средства Община Своге  

18. Ремонт въжен мост до туристическа 
пътека в с. Гара Лакатник 

11 982, 76 лв. Собствени средства Община Своге  

19. Ремонт на въжен мост в кв. Бранчовица  6 843, 72 лв. Собствени средства Община Своге  

20. Основен ремонт дренажно водохващане 
на р. Дълбочица, с. Томпсън 

10 000,00 лв. 

10 914,00 лв. 

 

4785,00 лв. 

Целева субсидия РБ 

Целева субсидия, 
преходен остатък 

Собствени средства, 
преходен остатък 

Община Своге  

 

6.ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

През изминалата година основна цел в политиката на общинското ръководство бе постигане на качествено образование във 
всичките му форми, социална адаптация в училищната среда и грижа за младите хора. Приоритет в образователната политика несъмнено 



бе осигуряване на разнообразна, съобразена с нуждите на района подготовка на кадри. Големи усилия бяха насочени към превенция на 
отпадане на ученици от образователния процес и полагане на усилия за тяхното задържане в час. Община Своге провежда активна 
политика в тази сфера- съвместно с директорите на училищата и педагогическите съвети се изпращат писма до родителите, правят се 
посещения по домовете, съставят се актове. Липсата на актуални и точни адреси в голяма степен затруднява работата по реинтегриране 
на децата в училище. 

През 2019г. бе проведена активна политика по отношение подобряване на материалната база на общинските училища. Отчитайки 
изключително важната роля на училището като образователен, културен, спортен център на местната общност и основен двигател за 
изграждане на социални и граждански компетентности в израстването и възпитанието на децата, общинското ръководство положи много 
усилия за подобряване на условията в училищата в града и останалите населени места. 

 

 



 
С Постановление на Министерски съвет № 100 от 2018г.  е създаден механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По изискване на 
Механизма на територията на Община Своге бяха формирани 4 екипа за обхват, в които влизат представители на общината, Регионално 
управление на образованието- София регион, отдел "Закрила на детето", РУ на МВР- град Своге и учители по учебните заведения. Целта 
е идентифициране на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система: ученици, отпаднали от училище, деца в риск, 
предприемане на мерки за всеки ученик, застрашен от отпадане или незаписан в училище.  

На територията на Община Своге функционират 9 броя общински училища и 1 професионална гимназия, финансирана от      
Министерство на образованието и науката. Съгласно решенията на Педагогическите съвети и в съответствие с разпоредбите в Раздел 2 
"Видове институции" от ЗПУО, общинските училища са 9, от които 1 средно, 7 основни и 1 начално. Основно училище "Христо Ботев"- 
гара Лакатник е средищно и защитено, ОУ "Д-р Петър Берон"- с. Реброво и СУ "Иван Вазов"- град Своге са средищни. За учениците, 
пътуващи към защитеното и средищните училища е осигурен безплатен превоз. С най- малко ученици е ОУ "Отец Паисий"- село Свидня. 
През последните години всички училища без СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге работят изцяло с маломерни или слети паралелки. През 2018- 
2019 учебна година в училищата се обучават и 19 деца със специални образователни потребности, като всички са интегрирани в 
общинските училища. 

Превозът на ученици  до училище  се осъществява съгласно  регламента в Наредба за условията и реда за предоставяне на средства 
за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, приета с ПМС № 163/ 29.06.2015г. Част от учениците от селата 
използват правото си за избор на училище и се обучават в град Своге. По общинската транспортна схема пътуват 664 ученици, в това 
число и с влак. Разходите за транспорта с БДЖ се възстановяват за всички ученици от 8-ми до 12-ти клас. Общият брой на персонала, 
зает в общинските училища в община Своге към 01.01.2019г. е 221 души, в това число 164 педагогически персонал и 57 - 
непедагогически.  
Всички училища се помещават в сгради, публична общинска собственост като всички са построени специално за училищни сгради и 
отговарят на изискванията за тaзи дейност. 

За учебната 2018- 2019 година на територията на Община Своге функционират 11 детски градини, в 2 от които има яслени групи 
за деца от 0-3 години, в които са обхванати 41 деца по данни от Списък-Образец № 2 към 01.01.2019 година. Основната функция на 



детската градина е тя да бъде благоприятна среда, в която да се откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат 
уменията му за живота.  Като първо звено в образователната система детските градини в Община Своге са доказали своята 
функционалност. В ДГ – с. Владо Тричков и ДГ – с. Искрец беше разкрита II-ра група. Наличният капацитет е достатъчен за пълното 
обхващане на желаещите да посещават детска градина деца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички детски градини разполагат със самостоятелни кухненски боксове. Сградите са в добро състояние като за поддържането 

им Община Своге осигурява средства всяка година. Във всички детски градини е осигурен постоянен достъп до интернет. Всички 
заведения участват в разпределението на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи. Осигуряват се средства 



за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците чрез Национална програма „ИКТ в училища и детски 
градини“, „Без свободен час“, „Подкрепа за успех“. Във всички училища бяха формирани групи за занимания по интереси.  

И през 2019 година Община Своге продължи  ефективното сътрудничество с Общински съвет на Български червен кръст - Своге 
и Български младежки червен кръст-Своге, в посока провеждане на благотворителни и информационни акции. Целта е възпитание на 
младото поколение в дух на ценности, съпричастност и здравна култура. В активно доброволчество са включени над 50 младежи на 
възраст от 15 до 29 години. През изминалата година за пореден път Община Своге съвместно с БЧК-Своге успешно реализираха 
хранителната програма на територията на общината, финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“. 
Бяха подпомогнати над 1200 правоимащи лица в неравностойно положение с най-необходимите хранителни продукти. Всички 
правоимащи, включени в списъците на АСП, получиха хранителни пакети, съдържащи по 16 вида продукти: ориз, спагети, лютеница, 
зелен фасул, домати, зелен грах, гювеч, конфитюр, месни консерви говеждо, месни консерви кюфтета, пиле фрикасе, рибна консерва, 
зрял фасул, леща, захар, олио. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
През 2019 година спортен комплекс - гр. Своге се превърна в модерно съоръжение, покриващо високите изисквания за провеждане 

на спортни състезания и мероприятия. Покрити са високите стандарти за поливна система, осветление и условия в съблекалните, както 
на детско-юношеската школа, в която тренират над 120 деца, така и в основната сграда. Изготвен е проект за хотелска част, включващ 
модерен рехабилитационен център, търговска и спа зона, леглова база. С реализирането на проекта спортният комплекс ще може да 
приема гостуващи спортисти и отбори за подготовка и туристи от страната и чужбина. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
На територията на общината функционират футболни клубове в селата Искрец, Церово, Лакатник и град Своге. За 2019 година 

общинското ръководство осигури общо финансиране в размер на 239 000 лева на всички спортни организации и клубове, в това число 
волейбол, баскетбол, таекуондо, акробатика. 

По отношение на превенцията на престъпността сред младите хора –общинското ръководство работи съвместно с МКБППМН, 
Детска педагогическа стая и Отдел „Закрила на детето“. 

През 2019 година бе сключен Административен договор за БФП за проектно предложение „Мултифункционална спортна 
площадка, УПИ I – За училище, кв. 151, по действащия ПУП на гр. Своге“ – мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 
ПРСР 2014-2020г., одобрено за финансиране проектно предложение на Община Своге с идентификационен номер BG06RDNP001-7.007-
0050 по Процедура чрез подбор номер BG06RDNP001-7.007„Спорт“, Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01/ 
17.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие“. Размерът 
на финансовата помощ е 96 784.49 лева. Срокът на изпълнение е 36 месеца- до 17.05.2022г. С изпълнението на проекта ще бъде изградена 
мултифункционална, модерна спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон“- гр. Своге за провеждане на часовете по физическо възпитание 
на децата и за спорт на жителите на квартала. Ще бъдат изградени игрища за футбол и баскетбол. Ще бъде положена асфалтова настилка 
и изкуствена трева, ще бъде доставено необходимото спортно оборудване, с което ще бъде решен дългогодишният проблем с 
облагородяването на дворното пространство на училището и осигуряването на модерна, съобразена с всички европейски изисквания за 
безопасност среда за спорт. 

     На 16.05.2019г. Министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев и заместник- министърът на образованието и науката г-жа Таня 
Михайлова инспектираха ремонта на физкултурния салон към СУ “Иван Вазов” в град Своге. Физкултурният салон, в който спортуват 
деца и младежи от всички 37 населени места в общината, се ремонтира с осигурени средства чрез преструктуриране на бюджета на МОН. 
За реконструкцията и преустройството на спортния обект са предвидени 1 174 679 лева. Проектът за реконструкция на физкултурния 
салон предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на съществуващата амортизирана дограма, полагане на спортна 
подова настилка. Залата ще бъде оборудвана със 189 броя седящи места, от които 5 за хора с увреждания. Ще се извърши цялостен 
ремонт и обзавеждане на съблекалните помещения, изграждане на модерна отоплителна система, оборудване с необходимите 
приспособления и спортни уреди. Ще бъде изградено техническо помещение и коментаторски пункт. След ремонтните дейности залата 
ще бъде на разположение на всички клубове на територията на общината – волейбол, баскетбол, таекуондо, художествена гимнастика, 
акробатика. Освен това, възпитаниците на СУ „Иван Вазов“, които са над 600, ще разполагат с чисто нова, модерна зала за провеждане 
на часовете по физическо възпитание. 



                      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019 година:  

№ ПРОЕКТ/ ОБЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

ОПИСАНИЕ 

1. Основен ремонт ОУ „Васил 
Левски“- с. Церово 

14 598,00 лв. Собствени средства от 
приватизация 

 

Община Своге  

2. Основен ремонт физкултурен 
салон ОУ „Д-р Петър Берон“ - с. 
Реброво 

19 704,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

3. Основен ремонт детска площадка 
в ДГ – с. Гара Лакатник 

14 636, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге 

 

 

4. Основен ремонт отоплителна 
инсталация ОУ „Христо Ботев“ – 
с. Гара Лакатник 

14 400, 00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

5. Основен ремонт на тоалетни първи 
етаж на ОУ „Христо Бов“- с. Гара 
Лакатник 

14 999,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге  

6. Закупуване на компютри в ОУ„Д-
р Петър Берон“ - с. Реброво 

1500,00 лв.  Други Община Своге  

7. Закупуване на компютри в ОУ 
„Елин Пелин“ – с. Владо Тричков 

732 лв. Други Община Своге  



8. Изграждане на безжична мрежа в 
ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Искрец 

7997, 00 лв. Други Община Своге  

9. Изграждане на безжична мрежа в 
ОУ „Отец Паисий“ – с. Свидня  

6350, 00лв. Други Община Своге  

10. Изграждане на безжична мрежа в 
ОУ „Елин Пелин“ – с. Владо 
Тричков 

8040, 00 лв. Други Община Своге   

11. Изграждане на безжична мрежа в 
ОУ „Васил Левски“ – с. Церово 

8040, 00лв. Други Община Своге  

12. Реконструкция ДГ „Слънце“ – с. 
Искрец 

99 179,00 лв. Целева субсидия Община Своге  

13. Реконструкция ДГ – с. Церово 75 059, 00 лв. Целева субсидия Община Своге  

14. Закупуване на климатици ОУ„Д-р 
Петър Берон“ - с. Реброво 

4500, 00 лв.  Други Община Своге  

15. Закупуване на телевизор в ДГ – с. 
Владо Тричков 

1215, 00 лв.  Собствени средства Община Своге  

16. Разширение, реконструкция и 
преустройство на спортна зала към 
СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге 

1 174 679, 00 лв. Други Община Своге  

17. Промяна предназначението на 
обществена сграда – киносалон в 
ДГ, находяща се в УПИ VI- 273, 
кв. 2 по плана на с. Томпсън 

140 000, 00 лв. 

128 497, 00 лв. 

Целева субсидия 

Преходен остатък, 
Целева субсидия 

Община Своге  



18. Реконструкция на детска 
площадка – кв. Старо село, гр. 
Своге 

32 893, 00 лв. Целева субсидия Община Своге  

19. „За обединено детско заведение“ в 
кв. 105, по ПУП на гр. Своге 

45 000, 00 лв.  Целева субсидия Община Своге  

20. Изграждане на детска площадка – 
с. Церово 

4 148,00 лв. 

10 000, 00 лв. 

Целева субсидия 

Собствени средства 

Община Своге  

21. Изграждане на спортна площадка 69 009, 00 лв. Целева субсидия  Община Своге  

22. Реконструкция на детска 
площадка – с. Томпсън 

9 848, 00 лв.  Целева субсидия Община Своге  

23. Ремонт на покрив на ДГ Калина 
Малина – гр. Своге 

17 100, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

24. Ремонт ДГ - с. Владо Тричков 17 629, 02 лв. Собствени средства Община Своге  

25. Ремонт ДГ - с. Гара Бов 4 717, 26 лв. Собствени средства Община Своге  

26. Реконструкция на спортна и 
детска площадка – кв. Дренов, гр. 
Своге 

57 666, 00лв. Целева субсидия Община Своге  

     

27. Ремонт настилка детска площадка 
с. Церово 

3367, 81 лв. Собствени средства Община Своге  

28. Ремонт на тротоар и подпорни 
стени стадион Искрец 

5 456, 08 лв. Собствени средства Община Своге  



 

7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

През отчетната 2019 година основна линия в политиката на кмета на Община Своге бе грижата към здравеопазването, която цели 
осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за отглеждане и възпитание на децата и 
учениците. Опазването и укрепването на здравето на жителите на общината е приоритет на общинското ръководство. Беше доставено 
ново оборудване за нуждите на М БАЛ – гр. Своге, което включва: операционна маса, анестезиологичен апарат, мултифункционално 
устройство, 4 броя легла с ел. механизъм, консумативи за операционната, операционно бельо, голямо количество медикаменти и други. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През 2019 година кметът и неговия екип продължиха усилената работа в развитието на социалните услуги и грижата към хората 

с увреждания. Община Своге успешно изпълнява няколко проекта, финансирани от Европейски социален фонд и Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“. За четвърта поредна година 100 лица в неравностойно положение се хранят безплатно всеки ден 
благодарение на реализацията на операцията „Осигуряване на топъл обяд“. Топъл обяд се предоставя на нуждаещи се в град Своге и 
селата Искрец, Свидня, Томпсън, Реброво, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Гара Бов и Гара Лакатник. Проектът се финансира от 
„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“. През изминалата година успешно продължи  реализацията и 
на „Социален патронаж“, благодарение на който на 89 потребители от град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън и Владо Тричков е 
осигурена топла и питателна храна.  
   През отчетния период бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ от 19.06.2019г. по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна 



дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Стойността на проекта е 217 354.72 лева и е с продължителност 15 
месеца, считано от 01.07.2019г. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване 
на хората с увреждания и възрастните хора в община Своге, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 
подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с 
хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 
домове. Реализирането на проекта ще осъществи чрез възлагане на дейността по патронажна грижа на Звеното към община Своге 
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“.  

   По проект „Нова възможност за реализация”- Договор № BG05M9OP001-2.010-0773-C01/ 01.06.2018г. реализиран с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз бе създадено социално предприятие „Своге тур“. Артикулите, произвеждани в общинското социално предприятие се 
предлагат за продажба, както на място в офиса на централен градски площад, така и в онлайн магазина https://svoge.store/. За кратко 
време „Своге тур“ успя да спечели доверието на свогенци, които се превърнаха в доволни клиенти на социалното предприятие. 
Служителите приемат индивидуални и колективни поръчки за изработка на рекламни сувенири и покани по дизайн и желание на клиента. 
Община Своге спазва и изискванията на ОПРЧР 2014-2020г. за осигуряване на устойчивост на проектните дейности. От 01.09.2019г. 
започна да тече 6- месечният период, в който в трудова заетост продължават да бъдат включени 10 лица- представители на целевите 
групи. 
  През отчетния период бе сключен Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-48/13.03.2019г.  по проект 
„Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“- одобрено за финансиране проектно 
предложение на Община Своге с номер BG16RFOP001-5.002-0027, Решение № РД-02-36-272/ 25.02.2019г. на г-жа Деница Николова – 
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца или 13.03.2021г. Стойността на безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 1 709 999.83 лева. Проектът предвижда изграждането на комплекс за социални услуги за лица с психични 
разстройства на територията на община Своге, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. 
С реализацията на проектните дейности ще бъдат изградени 3 броя сгради- ново строителство, всяка от които с предназначение за 
предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 45 лица в местност Свражен , землището на 
село Миланово. Центровете ще представляват отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи 
дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо 
пространство ще се оформи като паркова сграда с места за почивка и разходки. Във всяка от посочените сгради ще има помещения за 
общо ползване, лични и сервизни помещения/ складови, инсталационни, за персонала, според нормативните изисквания/. Основната цел 
на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура за лица с увреждания на територията на 
Община Своге, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и на общинските 
стратегически и планови документи, а именно създаване на условия за независим, достоен живот на пълнолетни лица с психични 
разстройства посредством предоставянето на качествени, достъпни услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им 
потребности при постигане на по- добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. Изпълнението 
на заложените проектни дейности цели също така разширяване и подобряване обхвата на услугите в общността, в това число от 



резидентен тип, които предоставя Община Своге, осигуряване на по- широк и равен достъп до социалните услуги, оказване на подкрепа, 
задоволяване на ежедневни потребности на потребителите и техните близки. Проектът е на етап провеждане на процедури по ЗОП. 
Предстои сключване на договори с изпълнители, откриване на строителна площадка и провеждане на церемония по първа копка. 
Благодарение на екипа на кмета г-н Емил Иванов домът за лица с психични разстройства в Свражен, ще се превърне в модерно, уютно и 
приятно място, в което 88-те потребители да живеят достойно.  

През 2019 година бе подготвено проектно предложение „Социално включване на лицата с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения в Община Своге“- Община Своге е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП 
BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ , съгласно Картата на 
услуги за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 година за изпълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа. За целите на процедура Община Своге ще изгради Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с 
психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения (ЦСРИЛПРУИ) в поземлен имот № 48129.57.408 , публична общинска 
собственост, ползващ се от „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ в местността „Свражен“, землището на село Миланово, 
двуетажна сграда № 48129.57.408.4 със застроена площ от 79 кв.м., двуетажна сграда № 48129.57.408.5 със застроена площ от 59 кв.м, 
едноетажна сграда № 48129.57.408.11 със застроена площ от 158 кв.м. и едноетажна сграда № 48129.57.408.11.13 със застроена площ от 
21 кв.м. Партньор на Община Своге в разработването на проекта е Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – гр. Нови Искър, 
Столична община. Стойността на проекта е 1 000 000 лева. Предстои подаването на проектното предложение до крайния срок- 
31.01.2020г. и сключването на договор за БФП. Дневният център ще бъде с капацитет от 40 места и ще осигурява почасови услуги, 
рехабилитация, трудотерапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите 
групи. 
 
Част от активната социална политика на кмета и неговия екип са и следните проекти: 

1. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“ - 3 лица 
      Стойност : 48 750 лв. 
      Договор: 813-0113-16-11006 
      Срок за изпълнение : до 24 месеца 
      Статус на проекта : текущ               
 

2. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“ - 2 лица 
      Стойност : 35 711, 26 лв. 
      Договор: № 393/03.09.2019 г. 
      Срок за изпълнение : до 24 месеца 
      Статус на проекта : текущ               
 

3. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“ - 1 лице 
      Стойност : 16 963,44 лв. 



      Договор: 813-0154-19-11006 
      Срок за изпълнение : до 24 месеца 
      Статус на проекта : текущ               
 

4. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ - 1 лице 
      Стойност : 13 364 лв. 
      Договор: № 813-0057-19-11009 
      Срок за изпълнение : 24 месеца 
      Статус на проекта : текущ 
 

5. Име на програмата : „РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ“ - 7 лица 
      Стойност : 22 301 лв. 
      Договор: № 257/23.05.2019 г. 
      Срок за изпълнение : 6 месеца 
      Статус на проекта : приключил 
 

6. Име на програмата:  ПРОЕКТ“ УСПЕШНИ ЗАЕДНО – ЗА ЕДНО ДОСТОЙНО НОВО ОБРАЗОВАНИЕ“ - 13 лица 
      Стойност : 26 520 лв. 
      Договор: № 369/12.08.2019 г. 
      Срок за изпълнение : 3 месеца 
      Статус на проекта : приключил 
 

7. Име на програмата:  ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ“ - 13 лица 
      Стойност : 241 153, 20 лв. 
      Договор: ОЗ-ХУ-18-13-2457 7 
      Срок за изпълнение : 3 месеца 
      Статус на проекта : приключил 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019година: 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

ОПИСАНИЕ 

1. Закупуване на 
рентгенографичен 
апарат в МБАЛ Своге 

180 000 лв. Собствени средства, 
преходен остатък 

Община Своге  

 

8.КУЛТУРА 

През 2019 година Община Своге продължи своята политика в сферата на културата като проведе разнообразни мероприятия за 
запазване на историческата памет и духовност. Общината работи активно с всички читалища, библиотеки и неправителствени 
организации с цел запазване на културната идентичност и популяризиране на местните традиции сред младото поколение. За четвърта 
поредна година бе проведен фестивал „Празници на хляба“, който състоя през месец април- май на територията на 10 села от общината. 
Финалът се проведе на 18- ти май на градски площад – Своге. Любовта към хляба събра стотици около трапезата. Над 50 погачи участваха 
в оспорваната надпревара. „Празници на хляба“ и тази година впечатли със звездно жури и многобройни награди. Специално за финала 
в Своге пристигна екипът на „Братя Хлебари“, които разказаха на участници и публика тайната на уникалния хляб, приготвян в 
хлебарницата на братята и подариха 150 хляба, прясно изпечени броени минути преди пристигането им в града. Награди имаше за всички 
заявили участие на финала- много тениски, чаши, престилки, шапки с логото на фестивала, специално изработени от общинското 
социално предприятие „Своге Тур“, грамоти за всички участници, парични награди, формички за печене. Кошници с лакомства и 
шоколадови изкушения получиха всички деца.  

                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едни от най-добрите професионални колоездачи и любители на велосипедния спорт се включиха в четвъртото издание на 
състезанието по високопланинско колоездене „Джуренец Куест“ 2019 в община Своге. Велосипедната надпревара в дисциплина „Cross 
Country“ се проведе на 22 юни в град Своге и събра колоездачи от цяла България. Участниците в „Джуренец Куест” 2019 се състезаваха 
в четири категории: Мъже 19-40 г. (включително), Младежи 16-18 г.(включително), Ветерани 41+г., Жени 16г.+. За първа година бе 
проведен и пешеходен планински маратон, като категориите бяха две – Мъже и Жени. Състезанието по планинско колоездене се 
провежда за четвърта поредна година под патронажа на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов в партньорство с велоклуб 
„Велокрация“- Своге и е част от инициативата на общинското ръководство за утвърждаване на общината като атрактивна дестинация за 
спорт, туризъм и отдих. Спонсори на „Джуренец Куест“ 2019 бяха А1, Winbet“, Мургаш – гр. Годеч, „Drag Zone“ и „Монделийз“. 
Медийни партньори-  Еспресо нюз, МТБ.бг 



        

С познавателни обиколки из забележителности на община Мездра и кръгла маса за проблемите на туризма започна тазгодишното 
издание на „Празници на Искърското дефиле“, чиито домакин тази година бе община Мездра. „На кафе при кмета на община Мездра“ 
се събраха участници от трите общини – Мездра, Своге и Столична – район Нови Искър. Екипите бяха тематично обособени – 
литератори, художници и етнографи, както и представители на местните администрации. Проведеният ползотворен разговор засегна 
проблемите за приемствеността между поколенията, за привличането на младите хора към изкуството, за приобщаването им към 
традициите. Представителите на гостуващите общини споделиха добри практики в тази насока, които да се ползват като положителен 
опит. По атрактивен и интересен начин пред гостите беше поднесена историята на община Мездра. През първия ден творци от 
литературните клубове на Искрец, Своге и Мездра потопиха присъстващите във виталния си поетически свят. Краеведите поднесоха 
интересни тълкувания на народната метеорология, съвременен прочит на народни умотворения. Вторият ден на празниците бе ден на 
туризма. Представителните групи имаха възможност да посетят едни от най-забележителните туристически дестинации на община 
Мездра: Черепишкия манастир, природна забележителност „Ритлите“ край с. Люти борд и АК „Калето“. Срещата продължи в 
заседателната зала на община Мездра, където беше проведена кръгла маса, включваща презентации и дискусии по проблемите на туризма 
и туристическото обслужване. Прекрасен финал на вечерта бе концертът на „Симфониета“ – Враца. Несъмнено най-атрактивен бе 
третият, заключителен ден на „Празниците на Искърското дефиле“, в който се проведоха „Фермерски игри“ на открито. Отбори от по 
шест човека от всяка администрация се състезаваха в различни дисциплини, свързани с дейности от ежедневието – шиене на копчета, 
връзване на вратовръзка, варене на кафе в джезве, пренасяне на колежка, опаковане на подарък. Денят завърши с традиционното 
надпяване „Искърски напеви“ и надиграване по двойки „Ръченица на поляната“. Тържествена вечеря сложи достоен край на 
тазгодишните празници. Фестивалът се провежда  вече повече от  24 години и е красноречив израз на стремежа за сътрудничество между 



общините, разположени по дефилето – СО-район „Нови Искър“, Община Своге и Община Мездра. Богатите културни и спортни 
ценности са една от предпоставките за тяхното провеждане.    

    

Продължи работата по отношение развитие на трансграничните и международни  отношения на Община Своге. Бе реализиран 
проект „Европа през очите на гражданите“- Решение № 2018-3306/091-001 на Изпълнителна агенция по образование, аудиовизия и 
култура, Програма „Европа за гражданите“, ос 2.1. „Побратимяване“ и е с бюджет от 22 000 евро. Проектът е първият, спечелен от 
Община Своге по Програма „ Европа за гражданите“. В продължение на 4 дни- 05.08.2019г.- 08.08.2019г. Община Своге бе домакин на 
делегация от Община Нови град, с която съвместно реализираха заложените в проекта дейности. Бе подготвено и подписано 
Споразумение за побратимяване, което цели развитие на контактите между органите на местното самоуправление, държавните и 
общинските организации на Община Своге и Община Нови град, разширяване на двустранното опознаване на обществото, икономиката, 
културата, системата на местното самоуправление в България и Босна и Херцеговина, развитие и укрепване на приятелските връзки 
между жителите на община Своге и Община Нови град.  

Големият салон на НЧ „ Градище 1907“ е с нова визия от лятото на 2019г. Това стана възможно благодарение на успешната 
реализация на проект „Ремонт и изграждане на латентно отопление, оборудване и обзавеждане на НЧ „Градище 1907“, Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00879 от 25.02.2019г., сключен между читалището и Държавен фонд „Земеделие“. Проектът 
е финансиран от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“. Бяха закупени и монтирани чисто нови 250 броя столове в големия салон на читалището, изцяло бe подменена отоплителната 



система, бяха монтирани соларни панели. Благодарение на допълнително отпуснати средства от Община Своге, бяха закупени още 160 
броя столове с цел използване на цялостния капацитет на залата, беше обновена подовата настилка, както и бе извършен ремонт на 
сцената, беше извършена цялостна рехабилитация на покривното пространство, беше оборудвана и ремонтирана новата репетиционна 
зала. Част от гримьорните, съблекалните и санитарните възли в читалището са вече изцяло ремонтирани, с ново обзавеждане. Обновената 
зала изцяло отговаря на високите критерии за провеждане на професионални театрални постановки и концерти. 

    

 

 

 

 

 

 

Списъкът с побратимените на Своге градове се увеличи с още един. За подписването на споразумението в Своге пристигнаха кметът на 
общината г-н Мирослав Дрляча, заместник- кметът г-н Боян Лукач, началникът на кабинета на кмета г-н Милан Цулич, началникът на 
полицейското управление в Нови град, председателят на Общинския съвет г-н Мирко Згонянин, представители на общинска 
администрация, журналисти от местното радио и медии, служители на културния център и социални служби, представители на 
инспекции, контролни звена в общината, здравни институции, образователни заведения- детски градини и училища, експерти по 
развитието на спорта в общината. 



   

 

Дейностите, които бяха реализирани по време на изпълнението на проекта в община Своге бяха насочени към насърчаване 
демократичното и гражданско участие на хората чрез подобряване на разбирането им за процеса на развитие на политиките на Съюза и 
осигуряване на социална ангажираност към проблемите на населените места и техните граждани, както и към това хората да бъдат 
активно включени в идентифицирането на въпроси от местно, национално и международно значение, обсъждане и проучване на 
възможни средства, както и съществуващи механизми за развитие на населените места. Бяха повдигнати теми като идентифициране на 
проблемите на населените места, споделяне на добри практики и опит, ползи и недостатъци на политиката на ЕС, дебати относно 
възможностите за подобряване и развитие на общността и въздействието на новите технологии върху работните места. Бяха анализирани 
социалните политики на общините и как те могат да бъдат мултиплицирани. 

Беше одобрено за финансиране и проектно предложение „Творческа каравана“ по Инструмента за предприсъединителна помощ 
на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег Блгария- Сърбия“ 2014-2020г. Номер CB007.2.22.172 като водещ партньор е 
Факултет по икономика на Университета в Ниш, проектни партньори са сдружение Млади посланици от Ниш и Фондация Каузи от 
София и СУ „Иван Вазов“- град Своге по Приоритетна ос 2 „Младеж“, специфична цел 2.2 “Създаване на мрежи между хората”. 
Основната цел на проекта „Творческо ателие“ е да повиши обществената осведоменост и уменията в областта на предприемачеството, 
свързани с пазара на труда, сред младото население в трансграничния регион, чрез иновация в обучителните системи с въвеждане на 
нови модели на комуникация и презентация. Благодарение на реализацията на проектните дейности ще бъде обновена учебна стая в 
сградата на СУ „Иван Вазов“, оборудвана с нови компютърни конфигурации. Проектното предложение беше подготвено и подадено за 
кандидатстване от експертите на общинска администрация, които извършват и администрирането му след неговото одобрение за 
финансиране. Стойността на договора за БФП е 127 000 евро.  



Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2019 година: 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

ОПИСАНИЕ 

1. Ремонт втори етаж на 
НЧ „Градище 1907“ – 
гр. Своге 

19 405, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

2. Ремонт сцена в НЧ 
„Градище 1907“ – гр. 
Своге 

15 042, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

3. Ремонт фасада НЧ 
„Градище 1907“ – гр. 
Своге 

9988, 00 лв. Собствени средства Община Своге  

4. Ремонт покрив и втори 
етаж на „Градище 
1907“ – гр. Своге 

19 620, 00 лв.  Собствени средства Община Своге  

5. Ремонт зала, коридор и 
тоалетни в НЧ – с. 
Искрец 

6 035, 00 лв.  Собствени средства Община Своге  

 

 

 

 

 



9.ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

През отчетния период беше реализиран първи етап от разширението на видеонаблюдението в град Своге. Бяха разположени над 
30 камери в различни точки с особено важно значение за града. Камерите са свързани с РУ – Своге и са с висока резолюция, разполагащи 
с възможност да заснемат номера на МПС. Беше значително подобрена осветеността в крайните квартали на града и част от селата. 
Провеждат се регулярни срещи с органите на РУ – Своге по въпроси касаещи обществения ред и сигурност. Значително бе подобрена 
информационната сигурност с оглед опазване на личните данни на юридически и физически лица. 

След успешен и конструктивен диалог с Министерство на отбраната, в процес на осъществяване е идея за сформиране на 
ученически гвардейски отряд- Своге. Отрядът ще бъде съставен от ученици от ПГ „Велизар Пеев“ и СУ „Иван Вазов“ от 8 до 12 клас. 
Ще бъде извършен подбор на момчета и момичета от двете училища от представители на министерството. Официалната церемония по 
освещаване на знамето и тържественото му връчване на отряда ще се състои през пролетта на 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ю 10. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

Още в началото на мандата си г-н Емил Иванов постави за цел подобряване на административното обслужване на граждани и 
юридически лица. Задачата бе да се предостави по-голяма мобилност и достъпност на услугите. Във всяко кметство на територията на 
Община Своге беше инсталирана компютърна техника и бяха изградени криптирани интернет връзки с Община Своге. По този начин 
гражданите могат да получават услуги по гражданско състояние и местни данъци и такси без да се налага да посещават физически 
сградата на общината. Официалната интернет страница на Община Своге бе преработена, направена й бе мобилна версия и бяха 
интегрирани всички електронни услуги, разработени от Държавна агенция за електронно управление. Това бе постигнато със собствени 
сили и средства без външно финансиране и експертна помощ. Гражданите и юридическите лица, само с ПИК код от НАП или от НОИ, 
могат да заявяват електронни услуги към общината. Бързо и лесно, от разстояние.  

Приоритет стана защитата на личните данни и това наложи да се внедрят определени корпоративни решения към 
комуникационната инфраструктура на администрацията. Централното сървърно помещение бе преоборудвано и защитено. Бяха 
изградени репликиращи се домейн контролери, базирани на най-съвременната сървърна операционна система – Windows 2016 Server. 
Осигури се криптиране на чувствителните лични данни, което практически лишава от възможността за прочита им чрез външни пробиви 
в информационната система. Бе инсталиран интелигентен софтуер за мониторинг на сървърните процеси. Дори при покачване на 
температурата с градус или два, системата алармира чрез СМС. Осигурен бе надежден архив на информацията в отделни сгради върху 
различни физически сървъри. Бяха дигитализирани всички регистри за население, както и имотните (емлячни) регистри – над 80 000 
страници. Освен, че регистрите бяха дигитализирани, те бяха и реставрирани страница по страница, и подвързани. Бе запазена цялата 
история на общината за идните поколения, както в хартиения им вариант, така и в цифров. Администрацията се превърна в модерна и 
иновативна. В следващия мандат ще продължи процесът на надграждане на информационните системи – в услуга на гражданите на 
община Своге. 

На традиционната годишна среща на Асоциацията на българските градове и региони през 2019г. г-н Иванов- Кмет на Община 
Своге година бе удостоен с почетното звание „Най- добър кмет на малка община“. Заслужената награда е плод на усилената работа на 
кмета и общинското ръководство през четирите години на мандат 2015г.- 2019г. в посока развитие и благоустрояване на 
административния център - град Своге и прилежащите му 38 населени места. 

 

 

 



11. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ОБЩИНА СВОГЕ 

ИЗВЪН ЗАЛОЖЕНИТЕ В МАНДАТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА 

 ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

 

1. Обновяване сървъри- устройство за периметрова 
защита, за архивиране и хардуер за сървърно 
оборудване 

10 830,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге 

2.  Вертикална планировка кметство- с. Дружево 8175,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге 

3. Разширение видеонаблюдателна система- гр. Своге 18 278,00 лв. Целева субсидия РБ Община Своге 

4. Основен ремонт кметство с. Искрец 30 000, 00 лв.  Целева субсидия РБ – преходен 
остатък 

Община Своге 

5. Доизграждане на паметник на участниците във 
войните в с. Дружево 

1000, 00 лв. Други Община Своге 

6. Ремонт на кметство в с. Габровница 9 668, 64 лв. Собствени средства Община Своге 

7. Ремонт на улично осветление  29 212,90 лв. Собствени средства Община Своге 

8. Ремонт общинска сграда кв. Дренов 10 004,11 лв. Собствени средства Община Своге 

9. Ремонт паметник с. Лакатник 9 000, 00 лв. Собствени средства Община Своге 

   

 

Следвайки основните принципи, заложени в Мандатната програма на Кмета на община Своге за периода 2015-2019, през 2019 
година общинското ръководство продължи политиката си за устойчиво развитие на общината. Беше извършен анализ и оценка на 
постигнатите резултати, бяха набелязани мерките, приоритетите и конкретните дейности, които ще бъдат реализирани от Кмета и 



неговия екип през новия мандат 2019-2023г. Отчетът за 2019 година отразява реално постигнатите успехи и реализирани проекти. 
Подробно са анализирани възможностите за реализиране на проекти от изключително важно обществено значение, финансирани от 
различни програми на Европейския съюз. Разработена е подробна структура на източниците на финансиране за 2020г. с цел планиране 
и оптимално разпределение на ресурсите. 

27.01.2020г. 
град Своге 
 
 


