
 
                                                                                       ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 НА ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

„МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА” 
 

ОТЧЕТ 2021 ГОДИНА 
 

Настоящият отчет 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 2019–2023г. 
Отчетът отразява реално изпълнените задачи и реализирани цели през изминалата 2021 година, стартиралите инициативи на общинското 
ръководство, които предстоят да бъдат завършени през настоящата 2022 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 2021 година се основаваха на:  

- Законосъобразност и целесъобразност;  
- Финансова стабилност и дисциплина; 
- Открито управление и прозрачност на процесите;   
- Диалогичност и партньорство;  
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 2021  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.  

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 119 915, 40 лева. През изминалата 2021 година проектното предложение премина административна и 
финансова оценка от оценителната комисия към Държавен фонд „Земеделие“ – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 и беше одобрено за 
финансиране с оценителен доклад с № 05-2-010/372/08.12.2021г. като в началото на 2022г. предстои сключване на административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

През отчетния период беше приет „План за интегрирано развитие на община Своге“ за период 2021-2027г.  с Решение № 351 от Протокол 
№23/30.03.2021г. на Общински съвет – Своге. Формулираната визия в стратегическия документ е: "Община Своге е с грижа за богатството от 
природни забележителности, горски ресурси и културно наследство на Искърското дефиле, с развити публични услуги и обновени 
инфраструктури, привлекателна дестинация за живеене, работа, инвестиции и отдих“. Същата е разписана в три стратегически цели, насочени 
към икономическо, социално и териториално развитие: 



Цел 1. „Подобрено състояние на икономиката и инвестиционната среда“ – Целта и съставният ѝ приоритет са пряко обвързани с 
изпълнението на Цел 3 и нейните приоритети за обновяване на техническите инфраструктури и благоустрояване на населените места. 
Общинските усилия и инвестиции за подобряване на транспортната свързаност, екологичните характеристики и жизнената среда ще създадат 
предпоставките за развитие на предприятията и привличане на частни инвестиции, а в резултат на това и до подобряване на цялостната 
икономическа ситуация; 

Цел 2. „Повишено качество на публичните услуги и развитие като обслужващ център с надобщинско значение“;  
Цел 3: „Съхранени природни ресурси и благоустроени населени места“. 
 
През 2021г. стартира работата по изготвяне на Общ устройствен план на Община Своге като за целта беше сформирана работна група 

за координиране действията между изпълнителя и Община Своге, назначена със Заповед № 916/16.07.2021г. на Кмета на Община Своге. С 
приемо-предавателен протокол от 05.08.2021г. е предаден на Общината Опорен план към горецитирания ОУПО Своге. С приемо-предавателен 
протокол от 06.12.2021г. са предадени и материалите по Предварителния проект на ОУПО Своге ( Опорен план, Предварителен проект на 
ОУПО, схема „Културно наследство“, схема „Транспорт“, схема „Зелена система и отдих“, схема „ВиК“, схема „Електроснабдяване“, схема 
„Геология“, схема „Вид собственост“ и схема „Вид територия по начин на трайно ползване“, както и обяснителна записка. Стартирали 
процедури по съгласуване на представения предварителен проект на ОУПО Своге. 

 
 
           Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година: 

 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. Разработване на Общ устройствен план на Община Своге 103 020,00 лв. Целева субсидия Община Своге 

 
 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Основно направление в политиката по управление на общинската собственост на Община Своге е ефективното ѝ използване като ресурс 
за устойчиво социално-икономическо развитие. През 2021 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 307 броя акта за частна общинска собственост и 193 броя акта за публична общинска собственост. Сключени са общо 18 



броя договори за отдаване под наем не земеделски земи като общата сума на годишната наемна цена по всички договори е 250223,67 лева. 
Общата площ на отдадените под наем имоти е 8580,993 дка. 

Едно от значимите богатства на общината са горските територии. 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 2021 година изпълнението е 4953 куб. м. реализирана дървесина, което представлява 80% изпълнение спрямо предвиденото за годината по 
ГСП и печалба от 20602 лв.. В сравнение с предходни години, добивът и реализацията на дървесина е както следва: 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.; за 2019 г. – 7510 
куб. м и за 2020 г. - 4136 куб. м . Забелязва се тенденция на устойчиво добиване и реализиране на дървесината. 

През отчетната 2021 година стартира работата по административен договор № BG06RDNP001-8.004-0023-C01 от 07.10.2020г. за 
предоставяне на БФП по проект 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. В началото на 2021 година бяха обявени и проведени процедури по ЗОП за строително 
- монтажните работи, свързани с проектните дейности и бяха сключени договори с изпълнители за същите. Беше сключен Анекс № 
BG06RDNP001-8.004-0023-C02/03.12.2021г. към административен договор № BG06RDNP001-8.004-0023-C01 от 07.10.2020г. за предоставяне 
на БФП за вписване на избраните изпълнители. Беше подготвено за подаване през системата ИСУН 2020 искане за авансово плащане № 2. 

 
Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година: 
 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 

ПАРТНЬОРИ 

1. Закупуване на земя 370 кв.м. УПИ VIII -2243, кв. 193, 
гр. Своге 

14 020 лв. Собствени средства Община Своге 

2. Закупуване на земя м. Пробойница, с. Заноге 470 кв.м 1000 лв. Собствени средства Община Своге 
 

 3. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

През 2021г. се запази равнището на местните данъци и такси без промяна. 

           Създадени са условия за деклариране по ел. път, като е създаден и нов имейл адрес за същото: dmdt@svoge.bg, както и за плащане 
на дължими данъци и такси онлайн, чрез осигуряване на още една възможност за плащане посредством приложението АЙ КАРТ. 

mailto:dmdt@svoge.bg


Оптимизирани са интернет мрежата и връзките с всички населени места на територията на община за по-добра комуникация между 
Община Своге, кметовете и кметските наместници по места. Обновяването на интернет страницата на Общината е регулярно. Работеща е 
услугата за проверка на задълженията за местни данъци и такси на задължените лица. Осигурен е достъп до информация за проверки на размера 
на задълженията и начините за плащане. Добавени са нови електронни административни услуги, предоставяни от дирекцията в портала за 
централизирано заявяване на електронни административни услуги – egov.bg 

 

      Периодично се актуализира програмния продукт „Матеус“ като е осъществена връзка за автоматично прехвърляне на информация при 
деклариране и заплащане на туристически данък и данък МПС. „Матеус“ дава възможност за електронен регистър на издаваните Актове за 
установяване на задължения по декларация /АУЗД/, както и за генериране на справка за вземания от юридически лица в несъстоятелност, в 
ликвидация или несъществуващи търговци. Подобряване на събираемостта чрез предприемане на всички законови действия за събиране на  
вземания от ЮЗЛ  и връчване на покани за доброволно плащане на всички юридически и физическите лица със стари задължения. 

През 2021г. са извършени проверки и ревизия по реда на ДОПК и ЗМДТ. 

  

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО (ГРАДСКА СРЕДА ИЛИ ЖИЗНЕНА СРЕДА),  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ 

 

През отчетния период Община Своге продължи политиката си по благоустрояване на градската среда и инфраструктурата, както в 
общинския център гр. Своге, също така и в останалите населени места на общината. Проектите за подобряването на жизнената среда в 
общината са основен приоритет на общинското ръководство, като за тяхната реализация Общината разчита предимно на финансиране от 
европейските структурни и инвестиционни фондове. В тази връзка през 2021г. беше оценено 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. като беше сключен административен договор № BG06RDNP001-19.237-0002 от 11.03.2021г. за 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 176 283, 12 лева със срок на изпълнение 24 месеца. Бяха проведени процедури по ЗОП и сключени 
договори с избраните изпълнители за дейностите по проекта – строителство и упражняване на авторски и строителен надзори. В началото на 
2022г. предстои откриване на строителна площадка и стартиране на строително-монтажните работи. 



През отчетната 2021г проектно предложение: „Реконструкция въжен мост над река Искър за стадиона, гр. Своге“ към 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, премина успешно финансова и административна оценка от оценителната комисия към Държавен фонд 
„Земеделие“, предстои сключване на административен договор за БФП. 

През от 2021г. успешно завърши изпълнението на проект „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община 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“ от ПРСР 2014-2020г. Изпълнени са дейностите във всички обекти, заложени в проекта, 
като беше подадена заявка за окончателно плащане. Всички разходи са изцяло верифицирани.  

Продължи работата по рехабилитацията на общинска пътна и улична мрежа, благоустрояването на междублокови пространства в града, 
както и обособяването на зона за паркиране. „Синя зона“ в град Своге, беше въведена на 12.04.2021г. Администратор на услугата е „Спортист 
Скала“ ЕООД. Режимът на платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили обхвана част от улиците по  I-ви и II-ри етап от проекта в 
централна градска част – ул. „Цар Симеон“ – 36 бр. паркоместа, гаров площад – 42 бр. паркоместа, ул. „Александър Стамболийски“ – 16 бр. 
паркоместа. Осигурени са 5 бр. паркоместа за безплатно паркиране за хора с увреждания. Живущите по постоянен адрес, граничещи с 
паркозоната паркират при преференциални условия. Максималната продължителност на паркиране на ППС е до 3 часа. Плащането се 
осъществява чрез SMS на номер, изписан на обозначителните табели или чрез закупен талон на място, като цената е 1 лев за час. 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година: 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Асфалтиране на ул. „Филип Тотю“, 200 лм. , кв. Козарника, 
гр. Своге 

59 661 лв. Целева субсидия Община Своге 

2. Асфалтиране на ул. „Петър Берон“ до ОТ 1234, кв. Дренов, 
гр. Своге 

62 851 лв. Целева субсидия  Община Своге 

3. Асфалтиране на ул. „Неврелов дол“, кв. Дренов, гр. Своге 5400 лв. Целева субсидия Община Своге 
4. Улица между кв. 78 и  кв. 174 , до мост над р. Искър 60 000 лв. Целева субсидия Община Своге 
5. Реконструкция на ул. „Мак“, кв. Светица, гр. Своге 5640 лв. Целева субсидия Община Своге 
6. Изграждане на канализация на ул. „Пирогов“, гр. Своге 2448 лв. Целева субсидия Община Своге 
7. Основен ремонт метална ограда на ул. „Отец Паисий“  49 184 лв. Целева субсидия Община Своге 



8. Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, кв. Прокопаник, с. 
Томпсън по ПМС № 360/2020г. 

194 533 лв. Целева субсидия Община Своге 

9. Основен ремонт на ул. „Искър“, мах. Търно, с. Гара Бов по 
ПМС № 360/2020г. 

267 858 лв.  Целева субсидия Община Своге 

10. Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, кв. Прокопаник, с. 
Томпсън по ПМС № 360/2020г. 

3600 лв. Целева субсидия Община Своге 

 

 

5. ОКОЛНА СРЕДА 

Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното общество. Общата дългосрочна генерална  стратегическа 
цел е: ,, Поддържане и подобряване на  качеството на живот на населението в общината, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна 
околна среда и запазване на богатото природно наследство, чрез устойчиво управление на околната среда“.  По отношение на управлението 
на отпадъците, община Своге включва в обхвата си: битови, строителни и разделно събрани отпадъци от опаковки. В общината управлението 
на битовите отпадъци се осъществява като част от ,, Регионалната система за управление на отпадъците регион Костинброд“.  Регионалната 
система е разположена в село Богьовци, общ. Костинброд. За  2021 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, бяха депонирани 
8000 хил. тона битови отпадъци и 640 т. строителни отпадъци. Община Своге разполага със сравнително богат набор от различни съдове за 
сметосъбиране по вид, материал и обем в т. ч. метални кофи тип ,,Мева“ с вместимост110л., метални контейнери тип ,, Бобър“ с вместимост 
1100л., метални контейнери с вместимост 4 м³.   За изминалата година са подменени 150 бр., метални кофи тип „Мева” с вместимост 110 л., 50 
бр., контейнери тип „Бобър” с вместимост 1100л. и 30 бр. контейнери с вместимост 4 м³. Системата за разделно събиране и сортиране на 
отпадъци от опаковки постепенно се разширява, като днес елементи от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е разположена 
в гр. Своге, и селата: Томпсън, Реброво и Владо Тричков. За 2021 г., разделно събрани и сортирани, отпадъци от опаковки са: пластмаса 2910 
кг., стъкло 14660 кг., и хартия 4034кг.  

Важен елемент в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците през изминалия мандат на г-н Емил Иванов бе 
борбата за  предотвратяване образуването  на нерегламентираните сметища на територията на община Своге. В по-голяма част от населените 
места замърсяване липсва, но има и такива, в които се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни мерки за 
почистване на замърсяванията, както и за недопускането им.  

Общината със собствени сили и средства ежеседмично и последователно извършваше извозване на битови и строителни отпадъци. 
Същите се извозваха до ,,Регионалното депо за неопасни отпадъци Костинброд“, в следствие на което територията на общината ставаше все 
по-чиста и приветлива. Беше извършено, почистване на ново образувани сметища:  

1. районът на стадиона в с. Искрец – многократно почистван;  
2. мостът на р. Искър, с. Ромча; 



3. с. Церово - нерегламентирано сметище; 
4.  кв. Зли дол, гр. Своге - нерегламентирано сметище; 
5. с. Лесковдол - нерегламентирано сметище в близост до вилни зони; 
6. с. Свидня – нерегламентирано сметище под гробищен парк;  
7. с. Владо Тричков - нерегламентирано сметище в близост до вилни зони; 
8. с. Реброво - нерегламентирано сметище  мах. ,,Старо село“ и мах. ,,Огорелица“; 
9. кв. Дренов, гр. Своге. 

   Успоредно с мерките по предотвратяване образуването  на  нерегламентирани сметища и подобряване качеството на услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Своге, само през 2021 година, общинската администрация изпълни мащабна акция по подмяна на 
компрометираните и счупени съдове за смет. Бяха подменени общо 230 броя кофи , бобри и контейнери във всички населени места в общината. 
Удовлетворени бяха исканията на граждани за подмяна на старите с нови съдове. Бяха проведени активни информационни кампании: 
,,Кампания на Община Своге – ЕКО  Своге - Раздели и изхвърли“, както и кампания с организацията по оползотворяване на 
отработени масла ,,Ойл Рециклейшън“ ЕООД с презентация на тема ,, С помощта на Маслознайко се учим как да събираме разделно 
отпадъците и кои са правилните действия с отпадъците от отработение масла“ сред гражданите и децата в училищата относно важността 
и ползите на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. 

            Чистота на територията  на населените места  - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчетата за отпадъци в 
населените места и през 2021 г., се изпълняваше отговорно и активно от фирмата Изпълнител. Почистване на обществените площи-тротоари, 
улици, места за обществено ползване, паркове, градинки, детски площадки и други се извършваше по график. 

През отчетната 2021г. Община Своге сключи договор № РД-02-29-117/15.06.2021г. с Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, по Втората покана за представяне на предложения на Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия 2014 – 2020г., 
приоритетна ос Околна среда, с наименование "Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на 
управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия“. Проектът е с продължителност 18 месеца и е в 
партньорство отново с Община Мерошина, Република Сърбия, след успешно реализирани съвместен проект през 2018г. Основните дейности 
на проекта са насочени към изграждане на устойчив трансграничен капацитет в сферата на околната среда чрез закупуване на специализирано 
оборудване за почистване на незаконни сметища и речни корита на територията на Общината, обмяна на опит с Община Мерошина, 
провеждане на съвместни обучения и кампании за ефективното използване на природните ресурси в трансграничната зона. Стойността на 
проекта е 462 545, 92 EUR. 
 

През отчетната 2021г. бяха проведени процедури по ЗОП и сключени договори с изпълнители за строителство, строителен и авторски 
надзори в изпълнение проект „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“. С подписване протокол 2а за откриване на 



строителна площадка на 30.07.2021г. Беше поставено началото на строително-монтажните работи на обекта. Беше подадено и изплатено искане 
за авансово плащане № 2.  

През 2021г. беше проведена процедура по ЗОП и сключени договори с изпълнители за „Закупуване, доставка и монтаж на оборудване, 
съоръжения, обзавеждане и машини необходими за инсталация за компостиране разположена на територията на община Своге“ по проект 
"Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге, вкл. 
съпътстващата инфраструктура“, договор за БФП № BG16M1OP002-2.002-0009-C01/05.06.2018г., „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращиинсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ с конкретен бенефициент Община 
Костинброд и общини – партньори – Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге ОПОС 2014-2020. На 01.06.2012г. беше издадено 
разрешение за строеж № 29 за компостиращата инсталация, строително-монтажните работи стартираха с подписване на протокол 2а на 
07.07.2021г. 

На 22.11.2021г. бе сключен договор между Община Своге и Национален доверителен екофонд, за реализацията на проектно 
предложение „Община Своге – още една крачка към природата“ по  програма „Микропроекти за климата“. Срокът на договора е 8 месеца, 
считано от датата на сключването му и е на стойност 50 000 лв. С безвъзмездната финансова помощ ще бъде реализирано малко по мащаб 
строителство и оборудване във връзка с поставяне на фотоволтаична система на сграда- собственост на Община Своге. Ще бъдат проведени 
две информационно-презентационни събития във връзка с проблемите на изменение на климата и адаптация към климатичните промени. 
Първата част ще е насочена към деца и юноши за запознаване с важността за предприемане на мерки за опазване на околната среда и важността 
на проблема, представен по леснодостъпен и приветлив начин, както и с мерки, които всеки може да вземе за да намалим въздействието върху 
околната среда. Втората част ще бъде насочена към пълнолетни жители на общината с цел запознаване на внедряваните мерки, сериозността 
на борбата с климатичните проблеми и възможности, които всеки от нас може да предприеме за намаляване на неблагоприятното въздействие 
върху околната среда. 

Основната цел на проектното предложение е насочено към намаляване на емисиите парникови газове, чрез въвеждането на системи за 
разумно и ефективно управление на енергийните ресурси в административната сграда на община Своге, а именно: 

– Оптимизиране на съществуващите електро и осветителни инсталации на съществуващото осветление (на базата на луминесцентно 
осветително тяло) и замяната им с ЛЕД панели; 

–    Изграждане на мрежова фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди; 

Провеждане на образователни събития за повишаване разбирането и необходимостта за опазване на околната среда. 

 Очакваният резултат от реализацията на проектните дейности е намаляване негативното влияние върху околната среда, чрез 
внедряването на система за енергиен мениджмънт, която от своя страна ще доведе до намаляване на електропотреблението, подобряване на 
мониторинга и оттам до намаляване на емисиите на парникови газове. 

 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година: 
 



№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Основен ремонт водопровод на ул. „Иван Вазов“, с. Миланово 110 883 лв. Целева субсидия Община Своге 

2. Основен ремонт водопровод в мах. „Селището“, с. Заселе 106 080 лв. Целева субсидия  Община Своге 
3. Основен ремонт водопровод кв. Прокопаник, с. Томпсън 17 932 лв. Целева субсидия Община Своге 
4. Основен ремонт водопровод за мах. „Горна ливада“, с. Лакатник 2880 лв. Целева субсидия Община Своге 
5. Основен ремонт водопровод на улици „Градище“ и „Христо 

Ботев“ 
4320 лв. Целева субсидия Община Своге 

6. Основен ремонт водопровод в мах. „Селището“, с. Заселе 2880 лв. Целева субсидия Община Своге 
7.  Основен ремонт водопровод ул. „Искър“, мах.. „Търно“, с. Гара 

Бов 
3600 лв. Целева субсидия Община Своге 

8. Укрепяване на свлачище в землището на с. Батулия 400 000 лв. Целева субсидия Община Своге 
9.  Основен ремонт водопровод на ул. „Иван Вазов“, с. Миланово 4500 лв. Целева субсидия Община Своге 

10. Укрепяване на свлачище в землището на село Лесковдол 650 000 лв. Целева субсидия  
11. Укрепяване на свлачище в землището на село Желен, Езерище 1 050 000 лв. Целева субсидия  
12. Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р. 

Искър, кв. Ромча, с. Владо Тричков 
679 924 лв. Държавен бюджет 

ПМС № 403/2021г. 
Община Своге 

13. Хидрогеоложко проучване и изготвяне на документация за 
издаване на разрешително за водовземане 

15 720 лв.  Трансфер от 
държавния бюджет 

Община Своге 

  
 

6.ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

През отчетната 2021г. политиката на общинското ръководство продължава да бъде насочена и към развитието на образованието, спорта, 
и младежките дейности. Усилията на администрацията бяха насочени към постигане на високо качество на образованието, отчитайки 
промените в организацията на училищния процес, произтичащи от възникналата пандемия от COVID-19. По времето на извънредното 
положение и в епидемиологична обстановка, всички училища на територията на общината преминаха към обучение от разстояние в електронна 
среда. За нуждите на обучението в електронна среда, с ПМС всички училища получиха средства за закупуване на преносими компютри за 
ученици и учители, за да може учебния процес да бъде осъществен от разстояние в електронна среда.  

С Постановление на Министерски съвет №100 от 2018г. е създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 
В съответствие с изискванията на Механизма, на територията на Община Своге бяха сформирани 4 екипа за обхват, в които са включени 
представители на Общината, Регионално управление на образованието – София област, отдел „Закрила на детето", РУ на МВР- град Своге и 



учители от всичките образователни институции. Целта е идентифициране на децата и учениците, които не са обхванати в образователната 
система, отпаднали от училище, деца в риск, и предприемане на мерки за всеки ученик, застрашен от отпадане или незаписан в училище. 

На територията на Община Своге функционират 9 общински училища, от които 1 средно, 7 основни, 1 начално и 1 професионална 
гимназия, финансирана от  Министерство на образованието и науката. Основно училище „Христо Ботев"- гара Лакатник и Детска градина-с. 
Реброво са включени в списък със средищни и защитени училища и детски градини в Р България и получават допълнително финансиране от 
държавния бюджет. ОУ „Д-р Петър Берон"- с. Реброво и СУ „Иван Вазов"- град Своге са включени в Списък със средищни училища. За децата 
и учениците, пътуващи към защитените и средищните училища и детска градина е осигурен безплатен транспорт. 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 училища, извън населеното място, в което живеят. По общинската транспортна схема пътуват 627 ученици, в това число и 175-с 
влак. Разходите за картите на учениците, пътуващи с жп  транспорт се възстановяват за всички ученици от 8-ми до 12-ти клас.  

Учениците във всичките училища на територията на община Своге в дневна форма са 1373. С най-малко ученици са училищата: ОУ 
„Отец Паисий"- с. Свидня, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Гара Бов и ОУ „Елин Пелин“ – с. Владо Тричков. През последните години всички 
училища, вкл.  СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге работят с маломерни или слети паралелки. През 2021/2022 учебна година в училищата се обучават 
и 21 ученици със специални образователни потребности, с които работи ресурсен учител.  

Всички общински училища участват по проекти: „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“и „Подкрепа за успех“,  
финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Национална програма „ИКТ в предучилищното и училищното 
образование“, „Без свободен час“, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Във всички училища са 
сформирани групи за занимания по интереси. Ежегодно, с ПМС на детските градини и училищата се осигуряват допълнителни средства за 
подпомагане на физическата активност и спорта за децата и учениците. 

Общият брой на персонала, зает в  училищата в община Своге през учебната 2021/2022 година е 225 души, в това число 170 
педагогически персонал и 55 – непедагогически.  

През 2021г. бе проведена активна политика по отношение подобряване на материалната база на общинските училища и детски градини. 
Отчитайки изключително важната роля на образователните институции като образователен, културен и 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 и в детските градини във всичките населени места в общината.  

За учебната 2020/2021 година на територията на Община Своге функционират 11 детски градини с общ брой деца – 478, в т.ч. 35 деца 
от 2 яслени групи в 2 от детските градини в гр. Своге. В общинските детски градини работят 48 бр. педагогически и 59 бр. непедагогически 
персонал. 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.  Наличният капацитет е достатъчен за пълното обхващане на желаещите деца да посещават детска градина. Всички 
градини разполагат със самостоятелен кухненски блок. 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 образователни институции участват в 
разпределението на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи. С промяна на Наредбата за местни данъци и такси 
от януари 2021г., беше намалена таксата на децата в задължителна предучилищна възраст. 

Всички детски градини продължават участието си по  Национална програма „Без свободен час“ и проект „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование“ за възстановяване на такси на социално-слаби семейства. Община Своге е одобрена за 
финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища/2020-2022/ 
за 2 детски градини – ДГ „Александър Вутимски“- гр. Своге и ДГ – с. Церово, като пристрояването и реконструкцията ще започне през 2022 
година. По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в предучилищното и училищното образование“ от учебната 
2021/2022г. детските градини работят и с Електронни  дневници, средствата за които са спечелени по програмата. 

На територията на общината функционират клубове по футбол, акробатика, баскетбол, волейбол, таекуондо и  художествена 
гимнастика. За 2021 година общинското ръководство осигури общо финансиране в размер на 270 500 лева на всички спортни организации и 
клубове. 

За туристически дружества и планинска спасителна служба, развиващи дейност на територията на община Своге бяха отпуснати 7000лв.   

По отношение на превенцията на престъпността сред младите хора, МКБППМН към Община Своге работи съвместно с Детска 
педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето“ и всички директори на училища. 

И през 2021 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 30 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 1250 
правоимащи лица в неравностойно положение с най-необходимите хранителни продукти. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, 
получиха хранителни пакети. Ежегодно програмата се реализира на два етапа- в началото и края на годината. Община Своге оказва съдействие 
в частта логистика и осигуряването безвъзмездно на помещение, в което да се складират, разпределят и съответно раздават хранителните 
пакети. В населените места раздаването на храните се осъществява посредством кметствата и кметските наместничества като основни 
отговорници в процеса по раздаване на помощите са кметовете на кметствата.  
 

 

 



Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година:  

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

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

1 374 302 лв. 948 588 лв. 
трансфер от 
държавния бюджет 
и 562 981 лв. 
собствени средства 

Община Своге 

2. Промяна на предназначението двуетажна масивна сграда в ДГ – 
УПИ V679 „За социални дейности“, кв. 7 , с. Церово  

7764 лв. Капиталова 
субсидия 

Община Своге 

3. Промяна на предназначението двуетажна масивна сграда в ДГ – 
УПИ V679 „За социални дейности“, кв. 7 , с. Церово 

625 724 лв.  325 724 лв. – 
трансфер от 
държавния бюджет 
и 300 000 лв. 
собствени средства 

Община Своге 

4. Основен ремонт детска площадка в ДГ „Слънце“, с. Искрец 2040 лв. Целева субсидия Община Своге 
5. Основен ремонт детска площадка в ДГ с. Реброво 2040 лв. Целева субсидия Община Своге 
6. Основен ремонт спортна площадка в ОУ „Петър Берон“, 

с.Реброво 
1980 лв. Целева субсидия Община Своге 

7. Реконструкция и пристрояване на ДГ „Александър Вутимски“, 
гр. Своге 

108 000 лв. 90 000 лв. 
собствени средства 
и 36 000 лв. целева 
субсидия от 
държавния бюджет 

Община Своге 

8. Изграждане на видеонаблюдателна система за СУ „Иван Вазов“, 
гр. Своге 

3642 лв.  Собствени средства  Община Своге 

9. Доставка и монтаж на седалки за ложа на градски стадион Своге 30 000 лв. Друг източник на 
финансиране 

Община Своге 

10. Доставка и монтаж на седалки на градски стадион Своге 35 000 лв. Друг източник на 
финансиране 

Община Своге 

11. Основен ремонт на изкуствено игрище- Своге- трева, оградни 
елементи, колове, бетон за шапки 

60 000 лв. Друг източник на 
финансиране 

Община Своге 

12. Доставка и монтаж на чимове за основен и резервен терен на 
градски стадион Своге 

20 000 лв. Друг източник на 
финансиране 

Община Своге 

13. Закупуване на компютри за СУ „Иван Вазов“- гр. Своге 11 340 лв.  Община Своге 
14.  Закупуване на компютри за ОУ „Христо Ботев“- с. гара 

Лакатник 
1834 лв.  Община Своге 



15.  Закупуване на компютри за ОУ „Васил Левски“- с. Церово 2668 лв.  Община Своге 
16.  Закупуване на компютри за ОУ „Елин Пелин“- с. Владо Тричков 1834 лв.  Община Своге 
17. Закупуване на комбинирано детско съоръжение с пързалка 5280 лв. Трансфер от 

държавния бюджет 
Община Своге 

18. Изграждане на детска площадка в кв. Извора, с. Гара Лакатник 19 000 лв. Трансфер от 
държавния бюджет 

Община Своге 

19.  Реконструкция на детска площадка в с. Луково 140 кв.м 19 540 лв. Трансфер от 
държавния бюджет 

Община Своге 

 

 

7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

През отчетната 2021г. общинското ръководство продължи работата си по отношение обновяване състоянието на материално-
техническата база в здравеопазването и социалните дейности, и подобряване качеството на предлаганите услуги в тези сфери. В М БАЛ – гр. 
Своге бе монтиран последно поколение дигитален рентгенов апарат. Наред с модерния скенер и ехографския апарат, доставени на болничното 
заведение благодарение на Община Своге, новата придобивка ще бъде в полза, както на пациентите, приети за лечение в болницата, така и на 
тези, нуждаещи се от извънболнична помощ. 

През 2021 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“.  

Община Своге участва за шеста поредна година в изпълнението на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Основна цел на процедура BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -
19“ е изградена в съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права. Операцията е планирана в отговор на 
пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална 
закрила в най- висока степен. Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на 
живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. 
Благодарение на сключен Договор BG05FMOPO01-5.001-0071-C01 -  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Своге ” 
между Агенция за социално подпомагане и Община Своге, 100 лица,  в неравностойно положение получават ежедневно, в работни дни 
безплатен топъл обяд. Безплатен топъл обяд се предоставя на нуждаещи се лица в град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън, Реброво, 
Владо Тричков, Гара Бов, с. Бов, Гара Лакатник и с. Желен. След сключено допълнително споразумение, процедура BG05FMOPO01-5.001-
0071-C01 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Своге ” е с удължен срок на действие 30.06.2022 г. 

През изминалата 2021 година успешно продължи реализацията и на Общинско звено „Домашен социален патронаж“, благодарение на 
което на 74 потребители от град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън, Реброво, Церово, Владо Тричков, Лесковдол е осигурена топла и 
питателна храна.  



 Център за обществена подкрепа – гр. Своге предлага комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция 
на насилието и отпадане от училище, и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви и др. През 2021 г. от услугите на ЦОП- гр. Своге са се възползвали 107 потребители. Община Своге 
реализира поредния успешен проект за 2021г. Изпълнението на проект „Модернизация на материално-техническата база и създаване на 
достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 
„Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 
съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ към Министерство на труда и 
социалната политика завърши успешно.    Чрез реализацията на проекта беше закупено ново обзавеждане и оборудване за нуждите на ЦОП- 
гр. Своге, което доведе до значително повишаване качеството на предоставяните услуги. 40 деца на възраст от 3 до 18 години вече получават 
своите индивидуални и групови консултации в уютна и комфортна атмосфера. Подменени бяха климатичните системи в Центъра с 4 броя 
чисто нови климатици, закупени бяха нови офис бюра, 13 броя стола, включително детски ергономични столове, нови секции и шкафове, нова 
заседателна маса, дивани. Закупени и монтирани бяха 5 броя нови компютърни конфигурации и 2 броя лаптопи, които вече осигуряват 
мобилната работа на специалистите. Бяха закупени множество помощни пособия и игри, които развиват фината моторика, координация и 
въображение на децата-  логопедична сонда, оро-навигатор, флаш-карти, пъзели по метода „Монтесори“, дървени играчки за баланс, игри за 
памет, координация, развиване на логиката и въображението. Несъмнено най- големите придобивки за Центъра за обществена подкрепа са 
високо технологичните интерактивен лед мултитъч дисплей,  интерактивна смарт маса, мултимедиен проектор, интерактивна дъска и дисплей- 
стена, които позволяват на децата да рисуват, пишат и учат посредством най- съвременните дигитални методи. 

 
„Модернизация на материално-техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите 

на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната 
база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ e вторият 
успешно реализиран проект със средства от Фонд „Социална закрила“. Изпълнението на поредния успешен проект на Община Своге в сферата 
на социалните услуги доразвива дейностите, насочени към превантивна политика, която улеснява успешната социализация и интегриране на 
децата и младите хора в общината. 

 
На 01.06.2021г. започна изпълнението на  Административен договор № BG05M9OP001-1.096-0068-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, сключен между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“/ОПРЧР/ 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места“. С подписването му беше одобрено за финансиране проектно предложение „Да създадем детски 
усмивки“. Проектът е поредният, финансиран с европейски средства, от началото на 2021 година. Стойността на проекта е 150 000 лева. 

Проектът цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и 
служителите на Община Своге, осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието 
от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на 
семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от 
друга се цели запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов 
пазар. Изпълнението на дейностите ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра 



професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общинската администрация, като се намали броя на 
закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица. 

    Част от заложените дейности в проекта са строително- ремонтни дейности на помещението, в което ще се помещава общинския 
детски кът – 132кв.м в НЧ „Градище 1907“ , УПИ II- За културен дом и обществено обслужване в кв. 87 от ПУП на град Своге, което ще бъде 
ремонтирано и адаптирано към нуждите за почасово предоставяне на грижи за деца. Помещението се намира на удобно и комфортно място за 
всички родители- в центъра, градски площад. За целите на проекта в субсидирана заетост ще бъдат включени безработни лица за почасово или 
целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. Съгласно Насоките за кандидатстване предназначението на помещението ще се 
запази за срок от 5 години. По този начин градът ще се сдобие с първия в историята си общински детски център, оборудван и обзаведен 
съгласно всички европейски изисквания за почасово предоставяне на грижи за деца- място, където децата ще могат да се забавляват, играят, 
учат, танцуват и пеят под надзора на обучени и сертифицирани специалисти, а родителите им ще имат възможност за отдих с чаша ароматно 
кафе. 

Община Своге реализира поредния успешен проект за 2021г. Изпълнението на проект „Модернизация на материално-техническата база 
и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по 
Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ към 
Министерство на труда и социалната политика завърши успешно.     

Чрез реализацията на проекта беше закупено ново обзавеждане и оборудване за нуждите на ЦОП- гр. Своге, което доведе до значително 
повишаване качеството на предоставяните услуги. 40 деца на възраст от 3 до 18 години вече получават своите индивидуални и групови 
консултации в уютна и комфортна атмосфера. Подменени бяха климатичните системи в Центъра с 4 броя чисто нови климатици, закупени 
бяха нови офис бюра, 13 броя стола, включително детски ергономични столове, нови секции и шкафове, нова заседателна маса, дивани. 
Закупени и монтирани бяха 5 броя нови компютърни конфигурации и 2 броя лаптопи, които вече осигуряват мобилната работа на 
специалистите. Бяха закупени множество помощни пособия и игри, които развиват фината моторика, координация и въображение на 
децата-  логопедична сонда, оро-навигатор, флаш-карти, пъзели по метода „Монтесори“, дървени играчки за баланс, игри за памет, 
координация, развиване на логиката и въображението. Несъмнено най- големите придобивки за Центъра за обществена подкрепа са високо 
технологичните интерактивен лед мултитъч дисплей,  интерактивна смарт маса, мултимедиен проектор, интерактивна дъска и дисплей- стена, 
които позволяват на децата да рисуват, пишат и учат посредством най- съвременните дигитални методи. 

„Модернизация на материално-техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите 
на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната 
база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ e вторият 
успешно реализиран проект със средства от Фонд „Социална закрила“. Изпълнението на поредния успешен проект на Община Своге в сферата 
на социалните услуги доразвива дейностите, насочени към превантивна политика, която улеснява успешната социализация и интегриране на 
децата и младите хора в общината. 

През 2021 г. в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда над 100 
потребители са получили подкрепа. Центърът подпомага основно лица с увреждания и техните семейства, възрастни хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване. Лицата са получили почасова подкрепа, включваща закупуване на храна и лекарства /със средства на 
потребителя/, подпомагане в битовите услуги, съдействие при попълването на заявления-декларации и други административни услуги.  



Със Заповед № РД01-0196/15.01.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, даваща предварително 
одобрение за създаване на социална услуга “Асистентска подкрепа“ в община Своге, с решение № 299/29.01.2021 г. Общински съвет Своге 
дава съгласие да бъде създадена нова социална услуга “Асистентска подкрепа“, като Делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 
г. и с реално стартиране на дейността 01.03.2021 г. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга се определя, съгласно ЗДБРБ 
за 2021 г. във връзка с РМС № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели за община Своге за 2021 г. за 86 бр. субсидирани потребители и 28 бр. асистенти.              

С влизането в сила на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма „Лична помощ“ над 200 лица с издадени 
индивидуални оценки на потребностите и направления, издадени от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Своге са включени като 
ползватели в Механизма. „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно 
участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер 
и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. 

 През отчетния период приключи изпълнението на 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, финансиран от ОПРР 2014-2020г. В срока по договора беше подадено 
искане за окончателно плащане.  

През 2021 година беше одобрено за финансиране проектно предложение „Социално включване на лицата с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения в Община Своге, процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на 
лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. 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 е Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – гр. Нови Искър, Столична 
община. 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. В началото на 2022 година предстои 
сключване на Административен договор за БФП и стартиране изпълнението на заложени проектни дейности.  
             Одобрено за финансиране със сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ е и проектно предложение по 
процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Проект "Дългосрочна 
грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Своге" е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на 
възрастните хора и лицата с увреждания, настанени в "Дом за лица с психични разстройства"- м. Свражен, землището на село Миланово. Той 
е насочен към предоставяне на услуги за дългосрочна грижа, съобразени с потребностите на потребителите на Дома и е в синхрон със 
заложените мерки в Плана за действие 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с ПМС № 28/ 
19.01.2018г. Заложените дейности са съобразени с изградената инфраструктура със средства, предоставени на Община Своге- конкретен 



бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.002„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 
от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. /ОПРР/.  Проектът обезпечава предоставянето на новите услуги на територията на 
община Своге, за които е изградена подходяща инфраструктура по ОПРР 2014-2020г. С реализацията на проектните дейности ще бъде 
извършен подбор на персонал, който ще предоставя новите социални услуги на потребителите, като ще бъде осъществено начално и 
надграждащо обучение и супервизия, ще бъде калкулирана издръжката на комплекса за период от 1 година, считано от 01.03.2022г./ в това 
число трудови възнаграждения, компенсация за всеки потребител в рамките на 18 000 лв. съгласно Условията за кандидатстване по настоящата 
процедура, режийни разходи/, ще бъде закупено обзавеждане за Центъра. Числеността на персонала ще бъде съобразена с капацитета на 
предоставяните услуги и индивидуалните потребности на потребителите на социалния комплекс. Проектното предложение на Община Своге 
допълва мерките относно създаване на условия за независим и достоен живот на лицата с увреждания, заложени в приетата през 2014г. от 
Правителството на Република България "Национална стратегия за дългосрочна грижа", чиито основни цели са извеждане на възрастните хора 
от специализираните институции и закриване в следващите 20 години на всички функционално остарели и неотговарящи на актуалните 
изисквания институции за предоставяне на социални услуги, каквато несъмнено е и Домът за лица с психични разстройства - м. Свражен, 
землището на село Миланово. Проектът е в координация с останалите проекти по Плана, които са вече в изпълнение. Общата цел на проектно 
предложение "Дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Своге" е създаване на възможност за достоен и независим 
живот на възрастните и хората с увреждания в общината чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, 
съобразени с индивидуалните потребности и нужди на представителите на целевите групи. 

Част от активната социална политика на кмета и неговия екип са и следните Национални програми: 
 
1. 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: приключил               
 
 2. 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: приключил               
 
3. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     
      1 лице 
      Стойност : 18 722,00 лв. 



      Договор: 813-0185-20-11006 / 14.10.20210 г. 
      Срок за изпълнение : до 24 месеца 
      Статус: текущ               
 
4. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     
     1 лице 
     Стойност: 19 715,00 лв. 
     Договор: 813-0366-21-11006 / 31.08.2021 г. 
     Срок на изпълнение: 24 месеца 
     Статус: текущ 
 
5. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 
      1 лице 
      Стойност : 13 364,00 лв. 
      Договор: № 813-0057-19-11009 
      Срок за изпълнение : 24 месеца 
      Статус: приключил 
 
6. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 
      1 лице 
      Стойност: 18 600,00 лв. 
      Договор: 813-0370-21-11009 / 17.09.2021 г. 
      Срок на изпълнение: 24 месеца 
      Статус: текущ 
 
7. Име на програмата : „РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ“ 
      8 лица 
      Стойност : 38 394,00 лв. 
      Договор: № 231/31.05.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 6 месеца 
      Статус: приключил 
 
7. Име на програмата:  „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ“ 
      5 лица 
      Стойност : 11 775,00  лв. 
      Договор: № 813-0369-21-21073 / 09.09.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 3 месеца 



      Статус: приключил 
 
 
8. Име на програмата:  „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ 
      1 лице 
      Стойност : 11 460,00 лв. 
      Договор: 248/09.06.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 12 месеца 
      Статус: текущ 
 
9. Име на програмата:  „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ  НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – КОМПОНЕНТ 2“ 
      8 лица 
      Стойност : 9 800,00 лв. 
      Договор: 813-0024-21-21037 / 25.03.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 3 месеца 
      Статус: приключил 
 
10.Име на програмата:  „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – КОМПОНЕНТ 3 “ 
      10 лица 
      Стойност : 4 080,00 лв. 
      Договор: 813-0395-21-21037/29.11.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 1 месец 
      Статус: приключил 
 
11.Име на програмата:  МЯРКА ПО ЧЛ. 53А, АЛ. 1 ОТ ЗНЗ 
      1 лица 
      Стойност : 4 050,00 лв. 
      Договор: 813-0393-21-51539 / 12.11.2021 г. 
      Срок за изпълнение : 12 месеца 
      Статус: приключил 
 

Община Своге ежегодно финансира всички организации с нестопанска цел на нейната територия. В това число туристически дружества, 
сдружения, ППС – Лакатник, Клуб на инвалидите, Пенсионерски клуб „Доверие“, Клуб „Диабет“ и др. като субсидията за 2021г. възлиза на 
20 150 лв. 

 



Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година:  

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Закупуване на биохимичен анализатор 30 000 лв. Целева субсидия Община Своге 

2. Закупуване на ултразвуков терапевтичен апарат  4300 лв. Целева субсидия Община Своге 
3. Закупуване на апарат за магнитна терапия 6700 лв.  Целева субсидия Община Своге 
4. Закупуване на апарат за електротерапия 6700 лв. Целева субсидия Община Своге 
5. Закупуване на Дигитален лазер 64 542 лв. Целева субсидия Община Своге 
6. Закупуване на спирометър 3000 лв. Целева субсидия Община Своге 
7. Закупуване на апарат за изследване на антитела срещу Ковид 19 5000 лв. Целева субсидия Община Своге 
8. Закупуване на дизелов генератор за ток 30 000 лв.  Целева субсидия  Община Своге 
9. Закупуване на 12- канален ЕКГ апарат 2700 лв. Целева субсидия Община Своге 

10. Закупуване на инфузионна помпа 2000 лв. Целева субсидия Община Своге 
11. Закупуване на специализиран РОС имуноизолатор 3690 лв. Целева субсидия Община Своге 
 

 

8.КУЛТУРА 

          Община Своге е богата на средища на културното развитие – читалища, библиотеки, религиозни храмове, културно-исторически 
паметници.                        

През отчетната 2021 г. поради епидемиологичната обстановка в страната и наложените мерки за ограничаване риска от заразяване с 
COVID-19, провеждането на част от културните и спортните мероприятия бяха отново отменени, а други осъществени онлайн. Дейността на 
всички институции,  работещи с хора и публика, беше затруднена от удължилата се пандемична обстановка. В условията на карантина 
периодично се преустановяваше дейността. Културният обмен на Община Своге в рамките на мрежи на трансрегионално сътрудничество с 
общини, както в ЕС, така и извън него, по линия на побратимяването и във връзка с реализацията на трансгранични проекти, беше невъзможен. 
В създаденото извънредно положение, Общината съсредоточи усилия и средства в реконструкцията и модернизацията на част от сградния 
фонд на читалищата. 

          Работеше се с диалогичност, отговорност и сътрудничество по текущи проблеми с материалната база, оферти и договори, изработване 
на изложби и участието в различни прояви от културния календар. В работата приоритет имаше разумното използване на финансовите средства 
и организиране на дейности по изпълнение на заложените в културния календар изяви и събития в условия на пандемията COVID 19. 



  

             В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на идентичност. За съжаление обаче голяма 
част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. 
От особено значение бе през 2021г., да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да 
продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. Необходимо е да се създават условия 
за предаване на тези знания, което може да се осъществява с образователни програми в системата на образованието или неформалното 
образование. В този смисъл важно значение тук има дейността на читалищата като многофункционални институти, работещи в полза на 
общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традицията.           

            В сферата на Националното културно наследство, НЧ „Градище 1907“ гр. Своге, община Своге с индивидуален носител Мадлена 
Петрова Божилова Амин участва в попълването на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – 2021, за вписването на 
нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. 

        На официалната церемония на 28 юли за връчване на удостоверенията за вписването на петте нови елемента в Националната 
представителна листа на нематериалното културно наследство на Република България в Националната система „Живи човешки съкровища – 
България“ 2021 г. в Министерството на културата, Община Своге бе отличена с грамота от министъра на културата.  

        Шестото издание на атрактивното състезание „Джуренец Куест“ 2021, отново  предизвика любителите на планинското колоезденето в 
дисциплина Cross Country. Надпреварата се проведе на 12 юни в с. Батулия, като в нея, за втора поредна година беше включено и състезание 
по планинско бягане.  

        Събитието се организира с цел популяризиране на планинското колоездене и бягане за хора от всички възрасти. Организатор на проявата 
е СНЦ велоклуб „Велокрация“, Дизайн стор ЕООД и Община Своге. 

Участниците в „Джуренец Куест” 2021 се състезаваха в четири категории: Мъже 19-40 г. (включително), Младежи 16-18 
г.(включително), Ветерани 41+г., Жени 16г.+. За втора година бе проведен и пешеходен планински маратон. Състезанието по планинско 
колоездене се провежда за  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.  

          На 8 май се проведе Олимпийски спортен ден  в Своге под егидата на кмета г-н Емил Иванов. Община Своге, Националната спортна 
академия и Регионално управление „Образование“ – регион София организираха спортния празник. В залата на   СУ „Иван Вазов“ в спортната 
надпревара участваха 128 състезатели от 16 отбора в дисциплините: баскетбол, футбол, акробатика и таекуондо. Преди старта всички положиха 
олимпийската клетва: “Обещавам, че ще участвам в тези игри като спазвам правилата! За славата на спорта и честта на моя отбор!“ 
Вицепрезидентът на Европейската олимпийска академия (ЕОА) проф. Лозан Митев, който е директор на Националната олимпийска академия 
за България и преподавател в Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“, благодари на свой ред за домакинството на Община 



Своге и акцентира върху общата грижа на родители и учители в процеса на възпитание и обучение на подрастващите – основна отговорност 
за нашето бъдеще в днешната сложна ситуация. В почивките имаше зрелищни демонстрации на местните спортни клубове по таекуондо, 
волейбол, футбол и баскетбол, а кулминацията беше демонстрацията на студентите на НСА. 

            На 24 май беше осъществено, Община Своге,  организира тържествено шествие, последвано от  концерт, посветен на Деня на светите 
братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В концерта участваха читалищни състави.  

            На 29.05.2021г. гр. Своге бе домакин на Национален турнир по олимпийско таекуондо за младежи „Svoge Cup“. Организатори на 
събитието бяха Община Своге и СК „Кондор 2000 – Своге“. Състезанието се проведе в спортната зала на СУ „Иван Вазов“, като в него 
участваха 400 младежи от цяла България. Горди сме, че голямата награда – „Купата на Кмета на Община Своге“, бе спечелена именно от 
местния Спортен клуб „Кондор 2000“ с треньор Милен Панчев. Те се представиха с 40 участника, сред които и национални състезатели. 
Спортът възпитава в дисциплина и трудолюбие, изгражда дух на спортсментство, създава здрава среда за младите хора и ние винаги ще 
подкрепяме тези инициативи. 

            На 03 юли 2021 г.  Своге отбеляза годишнина от обявяването му за град с тържествена церемония и празничен концерт. 

            На 7 август  в село Миланово се проведе IX-ти фолклорен събор „Хоро се вие, песен се пее“ с много участници и награди. 

            Фестивал “По стъпките на Вазов”  се проведе на 7 и 8 август. На 7 август сдружение „Обединени Балкани“ организираха патриотично 
пътуване под наслов „Не се гаси туй, що не гасне“ с междинни спирки по дефилето с локомотив “Баба Меца”. Богата фолклорна програма 
съпътстваше   тазгодишното издание по време на пътуването от гр. София до гр. Мездра с междинни спирки по дефилето с локомотив „Баба 
Меца. 

            На 8-ми август се състоя  всенародно веселие и курбан в село Лесковдол  и откриване на  паметен исторически знак „Песни за 
Македония“.  

         На 30 август в НЧ „Градище 1907“ в присъствие на Председателя на Съюза на българските писатели, членове на съюза и граждани беше 
връчена наградата на името на Александър Вутимски и отбелязване на 102 години от рождението на поета. Участват и деца от ДГ „Александър 
Вутимски" и от Вокално студио с ръководител Станислав Събев. 

         На 2 октомври с тържествен концерт отбелязахме 20 години на мажоретния състав и Заключителния концерт на формацията и 
прекратяване на дейността му.  



         Деветото издание на Детски фестивал „Хей, пътечко моя“, посветен на деня на будителите,  се състоя онлайн. Имаше участници във 
всичките 4 раздела. Повече от 200 литературни творби прочетоха и оцениха членовете на журито на литературния конкурс. Много липсваха 
емоциите на участниците, вълненията на родителите и организаторите.  

         На 11 ноември беше открита Фотографска изложба, предоставена от посолството на Република Казахстан в присъствието на НВ 
Посланика на Казахстан и Кмета на Община Своге. 

 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година:  

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Отводняване и ремонт покрив на НЧ „Градище“ – 1907, гр. Своге  31 042,86лв. Собствени средства Община Своге 

2. Вътрешни ремонтни дейности в НЧ „Градище“ – 1907, гр. Своге 8 260,86лв. Собствени средства Община Своге 
3. Подмяна врата на читалище „Христо Ботев“-1929г., с. Церово 990,00 лв. Собствени средства Община Своге 
4. Подмяна контактна мрежа на читалище „Искра“ -  1928 г., с. 

Реброво 
334,80 лв. Собствени средства Община Своге 

5 Ремонт на читалище „Искра“ -  1928 г., с. Реброво 19527.60 Собствени средства  Община Своге 
 

 

9.ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

През отчетния период беше продължен процесът по разширение на видеонаблюдението в град Своге с цел намаляване риска от 
престъпления и опазване на общинската и частна собственост. Бяха разположени допълнителни  камери в 20 нови точки в града. Камерите са 
свързани с РУ – Своге и са с висока резолюция, разполагащи с възможност да заснемат номера на МПС. Община Своге поддържа добри 
партньорски взаимоотношения с Районно управление- Своге и Районна служба „Противопожарна безопасност и защита на населението“  като 
се провеждат срещи по въпроси, касаещи обществения ред и сигурност.  



По отношение превенцията на противообществени прояви сред децата и младежите на територията на общината, регулярно се 
провеждат работни срещи между служители  на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“, 
„Детска педагогическа стая“, отдел „Закрила на детето“ и експерти „Образование“ в Община Своге.  

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година:  

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Изграждане на система за видеонаблюдение 
към видеостена, гр. Своге 

1486 лв. Собствени 
средства 

Община Своге 

2. Изграждане на система за видеонаблюдение и 
WiFi мрежа в с. Искрец 

2133 лв. Собствени 
средства 

Община Своге 

 

10. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

За осъществяването на общинските политики през 2021г. продължи работата на общинска администрация по отношение развиване на  
мерки за усъвършенстване на управлението, в това число подобряване на административното обслужване на граждани и юридически лица, 
електронни услуги, като отново приоритетност бе защитата на личните данни. Бе подменено сървърното оборудване, като бяха инсталирани 2 
нови сървърни конфигурации, нови UPS-и и опорни суичове. Бе инсталиран и конфигуриран софтуер, който значително би довел до 
редуциране на процесите, би осигурил по-висока надеждност и бързодействие. Това би довело до по-висока сигурност и ефективност в 
обслужване на гражданите. Бяха подменени и над 10 компютърни конфигурации в ключови дирекции. 

През отчетната година продължи работата и по дигитализацията регистри за население, емлячни регистри и платежни ведомости.  

С цел продължаване политиката по постигане на добро управление през 2021г. Община Своге запази активността си по отношение 
разработването, управлението и участието като партньор в различни проекти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни 
фондове. Общината изпълнява успешно различни инфраструктурни, социални, културни проекти, финансирани по Оперативните програми 
„Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Програма за развитие на селските райони“. Едновременно с това 
изпълнява проекти, финансирани от националните програми към различни министерства и ведомства- Фонд „Социална закрила“, 
Министерство на образованието и науката, Министерство на спорта, ПУДООС. С цел подобряване условията на труд в общинската 
администрация Община Своге подготви и подаде проектно предложение по финансов механизъм на европейското икономическо пространство 
2014-2020 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в сгради“, 
проектът е в партньорство с партньор от Кралство Норвегия, като има за цел подобряване енергийната ефективност на 4 бр. административни 



сгради на Община Своге, находящи се на ул. Александър Стамболийски, гр. Своге. Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност – рехабилитация на покривно и подпокривно пространство, монтаж на фотоволтаична система , подмяна на осветителни и 
отоплителни тела, подмяна на дограма и врати, саниране на фасадни стени, ремонт на подови настилки. 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2021 година:  

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

1. 

 

Проект за сгради на Община Своге 33 660лв. Собствени средства Община Своге 

2. Закупуване на компютри за Общинска администрация 3389 лв. Собствени средства Община Своге 
3. Закупуване на NAS устройство 1200 лв. Собствени средства Община Своге 
4. Закупуване на платка EATON NETWORK CATD 1223лв. Собствени средства Община Своге 
5. Закупуване на два броя сървъри 23 000 лв.  Трансфер от 

държавния бюджет 
Община Своге 

6. Закупуване на климатици за Общинска администрация – 
10 бр. 

13 600 Собствени средства Община Своге 

7. Закупуване на UPS устройство 3588 лв. 3000 лв. от 
държавен бюджет и 
588 лв. собствени 
средства 

Община Своге 

8. Изграждане на локална мрежа на сграда на Община Своге 8000 лв. Собствени средства Община Своге 
9. Изграждане на паметник на загиналите във войните за 

национално обединение и във Втората Световна война  
10 000 лв. Собствени средства Община Своге 

10
. 

Функционалност SUPTO на системата Е-община 1680 лв. Собствени средства Община Своге 

11
. 

Закупуване на софтуер „Интеграция със ССЕВ“ 1680 лв. Собствени средства Община Своге 

 

Следвайки основните принципи, заложени в Мандатната програма на Кмета на община Своге за периода 2019-2023г., през 2021 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 текущия 
мандат 2019-2023г.  



Отчетът за 2021 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 2022г. с цел планиране и оптимално разпределение на ресурсите. 

 

гр. Своге 
януари, 2022г. 
Съгласувал: 
Инж. Валентин Михайлов 
Заместник- кмет 
 
 
Изготвили: 
Цветослава Петкова 
Директор ЕПП 
 
Михаил Илиев 
Старши експерт ЕПП 
 
 


