
 

                                                                                       ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

 НА ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

„МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА” 

 
ОТЧЕТ 2022 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 2022 година, стартиралите инициативи на общинското 

ръководство, които предстоят да бъдат завършени през настоящата 2023 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 2022 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 2022  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, стартира изпълнението на проект 

„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. Беше сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.236-0002-C01/ 

14.04.2022г., като срокът за изпълнение е 24 месеца. Бяха проведени всички процедури по ЗОП за избор на изпълнители и съответно сключени 

всички договори. В края на годината беше подадено искане за сключване на Анекс № 1 към АДБФП за вписване на избраните изпълнители.  

Проектът е в процес на изпълнение, като в началото на месец април 2023г. предстои подписване на Протокол образец 2а за откриване на 

строителна площадка и стартиране на заложените строително-монтажни дейности. 

В края на 2022г. бе подготвено и подадено за кандидатстване проектно предложение „Стимулиране развитието на туризма в община 

Своге – изграждане на екопътека „Трите бора“ – гр. Своге“ по 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 проектното предложение е развитието на туризма в община Своге. Чрез изграждането на туристическия продукт  



„Стимулиране развитието на туризма в община Своге – изграждане екопътека „Трите бора“ – гр. Своге“ ще се постигне добро обслужване и 

информираност на туристите за маршрута, 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 от около 500 м. се предвижда изграждането и монтажа на информационни табели, арка за обособяване началото на маршрута, 

изграждане на места за почивка – пейки с кошчета, подмяна на компрометирана настилка и парапети по дължина на екопътеката, изграждане 

на 1 брой дървена конструкция (тип беседка), соларно осветление. Маршрутът е емблематичен, удобна дестинация за жителите и гостите на 

града, с висока посещаемост. Проектното предложение предстои да бъде оценено в началото на 2023г. 

 

През отчетната 2022г. продължи работата по изготвяне на Общ устройствен план на Община Своге. На 28.11.2022 г. в 10:00 ч. в нова 

зала на читалище ,,Градище 1907“  град Своге, се проведе обществено обсъждане на Общия устройствен план (ОУПО) на община Своге и 

Екологична оценка (ЕО) към него с представители на проектантския екип, изготвили ОУПО, служители от Общинска администрация и 

граждани. Община Своге има приет Предварителен проект на ,,Общ устройствен план на община Своге“, който е преминал всички 

съгласувателни процедури съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. На 15.12.2022 г. Община Своге входира в РИОСВ-

София искане за издаване на становище по Екологична оценка на ,,Общ устройствен план на община Своге“. След издаване на становище ще 

бъде изготвен окончателния проект на ,,Общ устройствен план на община Своге“, който предстои да бъде приет от Общински експертен съвет 

по устройство на територията (ОЕСУТ) , след което ще бъде внесен в Общински съвет – Своге. 

 

 

           Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година: 

 

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. Разработване на Общ устройствен план на Община Своге 80 640,00 лв. Целева субсидия и 

трансфер от 

държавния бюджет 

Община Своге Изготвен, приет и 

съгласуван 

Предварителен 

проект на ,,Общ 

устройствен план 

на община Своге“. 
2. Проект „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“  

3856лв. Програма за развитие 

на селските райони 

2014-2020г. чрез 

подхода Водено от 

общностите местно 

развитие (ВОМР), 

Сдружение с 

нестопанска цел 

Община Своге Сключен АДБФП № 

BG06RDNP001-

19.236-0002-C01/ 

14.04.2022г., 

стартирани дейности, 

проведени процедури 

по ЗОП за избор на 

изпълнители и 



„Местна 

инициативна група 

Костинброд-Своге“ 

сключени договори, 

подадено искане за 

сключване на Анекс 

№ 1 към АДБФП  

3. Проект „Стимулиране развитието на туризма в община 

Своге – изграждане на екопътека „Трите бора“ – гр. Своге“, 

мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“  

6720лв. , 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“ 

Община Своге Подадено проектно 

предложение през 

системата ИСУН 

2020 

 

 

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 2022 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. Основен стремеж продължи да бъде 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 242 броя акта за частна общинска собственост и 95 броя акта за публична общинска 

собственост. Сключени са общо 34 броя договори за отдаване под наем не земеделски земи като общата сума на годишната наемна цена по 

всички договори е 508 336,81 лв. Общата площ на отдадените под наем имоти е 16 119,989 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 7296 куб. м. лежаща маса. 

За 2022 година изпълнението е 7568 куб. м. реализирана дървесина, което представлява 104% изпълнение спрямо предвиденото за годината 

по ГСП и печалба от 137 900 лв. или 18,22 лв./ куб. м. дървесина. 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. и за 2021 г. – 4953 куб. м. Забелязва се тенденция на устойчиво добиване 

и реализиране на дървесината. 



През отчетната 2022 година продължи 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. Бяха изградени 2 водоизточника- в ПИ №: 30329.64.53 и в ПИ № 53374.174.455, за 

които бяха съставени и подписани Акт образец 19. В останалите обекти бяха стартирани СМР, като те ще бъдат завършени съгласно срока по 

сключения договор с изпълнителя през следващата 2023г. 

 

Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година: 

 

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. Закупуване на недвижим имот с  площ от 40 760 кв.м. 

УПИ І “За парк и спортен комплекс” в кв. 90 по ПУП 

на гр. Своге, целият, затревен терен с писта и трибуни с 

площ от 12 100 кв.м.; Тренировачно футболно игрище с 

площ от 5400 кв.м : 

- Масивна сграда: съблекалня, канцелария и 

салон със застроена площ 464 кв.м., находяща се в 

УПИ І “За парк и спортен комплекс” в кв. 90 по 

ПУП на гр. Своге; 

- Масивна сграда пристройка, находяща се в 

УПИ І “За парк и спортен комплекс” в кв. 90 по 

ПУП на гр. Своге: 

- Масивна сграда – външна тоалетна, 

находяща се в УПИ І “За парк и спортен комплекс” 

в кв. 90 по ПУП на гр. Своге  

91 870,00 лв.  

 

 

 

201 200,00 лв. 

 

82 397,00 лв. 

 

4 944,00 лв. 

Собствени средства Община Своге Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге 

2. Закупуване на недвижим имот, представляващ 

Стадион с площ от 19 220 кв. м., попадащ извън 

строителни граници на с. Гара Бов, местност 

“Стадиона”: 

 

 

 

12 200,00 лв., 

освободена 

доставка от 

облагане с 

ДДС, на 

основание 

Собствени средства Община Своге Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге 



 

 

- Масивна едноетажна сграда – съблекалня 

със застроена площ от 140 кв.м., находяща се извън 

строителни граници на с. Гара Бов, местност 

“Стадиона”. 

чл.45, ал.1 от 

ЗДДС 

 

 

23 300,00 лв. 

3. Закупуване на недвижим имот УПИ І “За спортен терен” 

с площ от 7500 кв.м., в кв. 1 по ПУП на с. Гара Лакатник  

 

- Едноетажна Битово-обслужваща сграда със ЗП=124,25 

кв.м., находяща се в УПИ № І “За спортен терен” в кв. 1 

по ПУП на с. Гара Лакатник . 

 

9 500,00 лв. 

 

 

73 036,00 лв. 

Собствени средства Община Своге Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге 

4. Закупуване на недвижим имот УПИ № VІІ “За Спортен 

терен”, с площ от  4 699 кв.м., в кв. 12 по ПУП на              с. 

Реброво. 

6 200,00 лв. Собствени средства Община Своге Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге 

5. Закупуване на недвижим имот УПИ X-За спортен 

център, в кв.19 по ПУП на с. Искрец, с площ от 17 

958 кв.м.  

- Масивна едноетажна сграда – съблекалня 

със застроена площ от 88,14 кв.м., находяща се в 

УПИ X-За спортен център, кв.19 по ПУП на с. 

Искрец. 
 

40 518,00 лв. 

 

 

38 224,00 лв. 

Собствени средства Община Своге   

Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге 

6. Закупуване на земя 476 кв.м ПИ 30329.54.7, 

местност „Пробойница“, с. Заноге 

1000 лв. Собствени средства Община Своге Придобито имущество в 

активите на Община 

Своге за целите на 

обособяване на 

гробищен парк в с. 

Заноге 

7. Закупуване на безпилотен летателен апарат за 

нуждите на звено ГСС 

2 539 лв. Целева субсидия Община Своге Придобито имущество 

за целите на работата на 

служителите от звено 

ГСС 

8. Проект „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 

238 696лв. Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020г 

Община Своге  Изградени 2 

водоизточника- в ПИ №: 

30329.64.53 и в ПИ № 

53374.174.455, за които 

бяха съставени и 



пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития 

подписани Акт образец 

19. В останалите обекти 

бяха стартирани СМР. 

 

 3. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

През 2022 г. е запазено равнището на местните данъци и такси без промяна. 

Всички услуги могат да се заявяват електронно както през сайта, така и през централизирания портал за заявяване на електронно-

административни услуги. На официалната интернет страница на Община Своге, раздел „Местни данъци и такси“ регулярно и постоянно се 

поддържа обновена цялата качена информация, декларации, данни и документи. Изчерпателно са посочени по какъв начин и посредством кои 

канали могат да се заплащат задължения за местни данъци и такси от гражданите и бизнеса. 

През 2023 година продължава да се увеличава броят на възползвалите се от създадените условия за онлайн проверка размера на 

задължения за местни данъци и такси, както и на плащанията онлайн. Увеличил се е и обема на подадените по електронен път декларации и 

документи, както и обема на изпратените към данъчно задължените лица, органи и институции електронно подписани документи от 

Дирекцията посредством ССЕВ или чрез създадената и оповестена на сайта ел. поща на дирекцията: dmdt@svoge.bg 

С цел подобряване на събираемостта са предприети всички законови действия за събиране на задължения от физически и юридически 

лица. Старанието продължава да бъде насочено към установяване и поддържане на добра финансова дисциплина и доброволно заплащане на 

задълженията. 

Благодарение на оптимизираните и защитени интернет мрежа и връзки, комуникацията с всички кметове, кметски наместници, служби 

ГРАО на територията на община Своге е отлична. 

Периодично се актуализира и оптимизира програмния продукт „Матеус“. През 2023 година предстои осигуряване на автоматизиран 

достъп до данни на Агенция по вписванията.  

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.  

mailto:dmdt@svoge.bg


В тази връзка през 2022г. приключи изпълнението на проект: "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. През 

периода на изпълнение на строително-монтажните дейности беше доставена и положена пътна основа на пътното платно, бяха доставени и 

положени бетонови бордюри с размер 18/35, бяха доставени и положени тротоари от унипаваж и тактилни плочи. В предгаражното 

пространство беше положен бетон С25/30. С оглед подобряване организацията на движение бяха монтирани пътни знаци и беше направена 

пътна маркировка от бяла боя. Бяха доставени и монтирани водопроводни тръби ПЕВП Ф90. Бяха доставени и монтирани канализационни 

тръби Ф315мм, тръби Ф160мм за отводняване на дъждоприемните решетки. Бяха монтирани ревизионни шахти от готови стоманобетонови 

елементи с дълбочина от 1,80 м до 3, 35 м, дъждоприемни решетки. Изградено е улично осветление чрез монтиране на уличен и LED осветител, 

за улично осветление 56W,4000K, 230 V. Благодарение на изпълнението на заложените проектни дейности значително се подобриха условията 

на достъп до междублоковото пространство с автомобили. 

През отчетната 2022г. стартира изпълнението на проект: „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., беше сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.299-0003-C01/ 01.04.2022г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „МИГ Костинброд - Своге“ и Община Своге. Стойността на 

АДБФП е 294 000 лв. със срок на изпълнение 24 месеца. Бяха проведени всички процедури по ЗОП за избор на изпълнители и съответно 

сключени всички договори. В края на отчетната година беше подадено Искане за сключване на Анекс № 1 към АДБФП за вписване на 

избраните изпълнители. Проектът предвижда ремонт по устоите на моста , свързващ централна градска част на гр. Своге с градския стадион, 

демонтаж на съществуващото съоръжение, в това число разваляне на дървената пешеходна пътека, демонтаж на носещи стоманени въжета и 

колони, монтаж на нова стоманена конструкция – в това число направа на технологични пътища и площадки, монтиране на стоманени парапети 

и отводнители, подмяна на осветлението на моста и подходите към него, монтаж на подходи за инвалиди, указателни табели и стандартни 

пътни знаци. През пролетта на 2023г. предстои подписване на Протокол Акт Образец 2а за откриване на строителна площадка и стартиране на 

строително-монтажните работи.   

Продължи работата по рехабилитацията на общинска пътна и улична мрежа и благоустрояването на междублокови пространства:  

 



     Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година: 

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. 

 

Реконструкция на ул. „Мак“ от ОТ 457 през ОТ 460 до ОТ 

449, кв. „Светица“ – гр. Своге 

163 329 лв. Целева субсидия Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на кв. 

Светица. 
2. Обследване за енергийна ефективност на 11 бр. МЖС в гр. 

Своге 

33 576 лв. Собствени средства Община Своге Изготвено 

обследване за ЕЕ 

на 11 бр. МЖС 

за целите на 

кандидатстване 

на Община 

Своге по 

процедура по 

ПВУ 
3. Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, технически паспорт на 11 бр. МЖС в гр. 

Своге 

35 820 лв. Собствени средства Община Своге Изготвено 

обследване за 

установяване на 

технически 

характеристики 

на сгради и 

технически 

паспорти на 11 

бр. МЖС за 

целите на 

кандидатстване 

на Община 

Своге по 

процедура по 

ПВУ 
4. Изготвяне на архитектурно заснемане на 11 бр. МЖС в гр. 

Своге 

35 844 лв. Собствени средства Община Своге Изготвено 

архитектурно 

заснемане на 11 

бр. МЖС за 



целите на 

кандидатстване 

на Община 

Своге по 

процедура по 

ПВУ 
5. Реконструкция на ул. „Звънче“ от ОТ 80 през ОТ 340, ОТ 330 

до ОТ 423 гр. Своге 

10 620 лв. Целева субсидия Община Своге Изготвен проект 

във фаза 

„Технически“ за 

ул. „Звънче“, с 

гр. Своге, за 

целите на 

кандидатстване 

на Община 

Своге по 

подмярка 7.2. 

ПРСР 2014-2020 
6. Реконструкция и изграждане на улици в кв. „Селнината“, с. 

Церово 

35 832 лв. Собствени средства Община Своге Изготвен проект 

във фаза 

„Технически“ за 

ул. в кв. 

„Селнината“, с 

Церово, за 

целите на 

кандидатстване 

на Община 

Своге по 

подмярка 7.2. 

ПРСР 2014-2020 
7. Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV „За 

озеленяване и водни площи“ по ПУП на гр. Своге 

17 400 лв. Собствени средства Община Своге Изготвен проект 

във фаза 

„Технически“ за 

обособяване и 

изграждане на 

парк в гр. Своге 
8.  Текущ ремонт на улица от ОТ 20 до ОТ 21, с. Оплетня  18 000 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 



мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

жителите на с. 

Оплетня, 

община Своге. 
9. Текущ ремонт на ул. „Работник“, кв. Джиджовица, гр. Своге 19 753 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на кв. 

Джиджовица, гр. 

Своге. 
10. Текущ ремонт на ул. 40, 44 и 111, с. Владо Тричков 59 540 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на с. 

Владо Тричков 

община Своге. 
11 Текущ ремонт на улица от ОТ 18 през ОТ 35 – 37-39 до ОТ 

40, мах. „Терзийски слог“, с. Луково 

19 954 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на мах. 

„Терзийски 

слог“ с. Луково, 

община Своге. 
12. Текущ ремонт на ул. „Стара планина“ и ул. „Г. С. Раковски“, 

с. Реброво 

44 714 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на с. 

Реброво, община 

Своге. 
13. Текущ ремонт на улица от ОТ 111 до ОТ 113, с. Владо 

Тричков 

6959 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 



мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

свързаност на 

жителите на с. 

Владо Тричков 

община Своге. 
14. Текущ ремонт на улица в мах. Гламек, с. Церово 19 971 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на мах. 

„Гламек“ с. 

Церово, община 

Своге. 
15. Текущ ремонт на път за мах. Орешето, мах. Шумни дол и 

мах. Езерото, с. Желен 

10 000 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет за 

извършване на текущ ремонт 

на общински пътища, улична 

мрежа и др. 

инфраструктурни обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на  

мах. Орешето, 

мах. Шумни дол 

и мах. Езерото, 

с. Желен, 

община Своге. 
16. Доставка и монтаж на индустриален суич за автомобилна 

везна, с. Искрец 

992 лв. Средства от РИОСВ Община Своге Закупен 

индустриален 

суич за 

автомобилна 

везна за нуждите 

на 

сметосъбирането 

в община Своге 
17. Проект: "Благоустрояване на междублоково пространство в 

квартал между улиците "Цар Симеон", "Васил Левски" , 

"Соколов камък" и "Околовръстна" в гр. 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“ 

 Стратегията за водено от 

общностите местно развитие 

(ВОМР) на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна 

инициативна група 

Костинброд – Своге“, , 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

Община Своге Завършени СМР, 

изпълнени 

дейности, 

подобрени 

условия на 

достъп до 

междублоковото 



пространство с 

автомобили 
18.   Проект „Реконструкция въжен мост над река Искър за 

стадиона, гр. Своге“ ,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“ 

 Стратегията за водено от 

общностите местно развитие 

(ВОМР) на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна 

инициативна група 

Костинброд – Своге“, 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г 

Община Своге сключен 

АДБФП № 

BG06RDNP001-

19.299-0003-C01/ 

01.04.2022г, 

проведени 

процедури по 

ЗОП за избор на 

изпълнители и 

сключени 

договори, 

подадено Искане 

за сключване на 

Анекс № 1 към 

АДБФП 

 

 

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  2022 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, бяха депонирани 

7228.21 хил. тона битови отпадъци и 33.62 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. и метални контейнери с вместимост 4 м³. Общия брой по видове съдове разположени на територията на община Своге са: кофи с обем 

110 л. - 2739 броя; контейнер тип „Бобър“ с обем 1100 л.- 494 броя и контейнери с обем 4м3 –289 броя. За изминалата година са подменени 

109 бр., метални кофи тип „Мева” с вместимост 110 л., 19 бр., контейнери тип „Бобър” с вместимост 1100л. и 11 бр. контейнери с вместимост 

4 м³.  

Община Своге има изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Сключен е договор с ,,ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД 

Организация за Оползотворяване на отпадъци от опаковки. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки  е изградена със 

стъклопластмасови и пластмасови сини ( хартиени и картонени опаковки), жълти (пластмасови и метални опаковки) и зелени (стъклени 

опаковки)  контейнери тип ,,Иглу“ с общ обем на разположените контейнери в точка от 4500 литра. Разпределението на контейнерите  по 



населени места е следното: град Своге – 26 сини, 26 жълти и 24 зелени контейнери; село Владо Тричков – 4 сини, 4 жълти и 4 зелен контейнери; 

село гара Лакатник - 3 сини, 3 жълти и 3 зелени контейнери; село Реброво - 2 жълти, 2 сини и 2 зелени контейнери и село Томпсън – 2 жълти, 

2 сини и 2 зелени контейнера. Разделно събрани и сортирани, отпадъци от опаковки са: пластмаса, стъкло и хартия – хартия -5135 кг, пластмаса 

- 3498 кг, стъкло – 10 680 кг. 

Към настоящия момент община Своге има сключени договори със следните фирми за оползотворяване и рециклиране на отпадъци: 

„Ойл рециклейшън” ЕООД- за събиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

„Екобатери”АД - за разделно събиране негодни за употреба батерии и акумулатори. 

„Елтехресурс” АД - за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

   

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. с. Церово - нерегламентирано сметище; 

3.  кв. Зли дол, гр. Своге - нерегламентирано сметище; 

4. с. Лесковдол - нерегламентирано сметище в близост до вилни зони; 

5. с. Свидня – нерегламентирано сметище под гробищен парк;  

6. с. Владо Тричков - нерегламентирано сметище в близост до вилни зони. 

    

Успоредно с мерките по предотвратяване образуването  на  нерегламентирани сметища и подобряване качеството на услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване в община Своге, само през 2022 година, общинската администрация изпълни мащабна акция по подмяна на 

компрометираните и счупени съдове за смет. Бяха подменени общо 139 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, като: 

Кампания на Община Своге ,,Чистота и красота 2022 г.“, ,,ЕКО  Своге - Раздели и изхвърли“ с инициатива Сливи за смет за малките граждани 

и големите цели,  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 2022 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 2022г. Община Своге изпълни заложените дейности по Договор за финансиране № 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, за проект 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 беше с продължителност 18 месеца като срокът му беше удължен с 4 месеца поради невъзможност на сръбския партньор да изпълни 

своята част от проектните дейности в срок. Беше закупено  специализирано оборудване за почистване на незаконни сметища и речни корита 

на територията на общината, тип „Челен товарач“, който от края на 2022г. е с поставени регистрационни номера и се намира на автопарка на 

Община Своге, готов за употреба.  Беше извършена обмяна на опит с Община Мерошина като бяха проведени  съвместни обучения и кампании 

за ефективното използване на природните ресурси в трансграничната зона в двата града.  

 

През 2022г. продължи изпълнението на 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“. Към края на 2022 година се 

идентифицира процент на изпълнение на заложените укрепителни дейности за етап II, който се изпълнява от бенефициента Община Своге в 

размер на 85% или 346 броя поставени анкера на укрепителната линия. На 14.11.2022г. беше подписан и Акт Образец 2а за откриване на 

строителна площадка за етапите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Започна работа по временната организация на движението по 

републикански път III-164 „Своге-Свидня-Искрец-Бучин проход“. 

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 компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ с конкретен 

бенефициент Община Костинброд и общини – партньори – Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, беше подадено искане за 

индексация на разходите за СМР, което беше одобрено в края на 2022г. от страна на УО на ОПОС 2014-2020.  

Община Своге завърши успешно проект „Община Своге – още една крачка към природата“, финансиран по  програма „Микропроекти 

за климата“ на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 22.11.2021г. и бе с 

продължителност 8 месеца. Благодарение на реализацията на заложените дейности по проекта, бе монтирана фотоволтаична система на 

покрива на сградата на НЧ „Градище 1907“- гр. Своге, която вече осигурява електроенергия за нуждите на основната административна сграда 

на общината. Системата се наблюдава и управлява от специален софтуер, който осигурява необходимата ежедневна информация за работата 

й, както и статистика за потребената електроенергия на ежедневна, седмична, месечна и годишна база. Бе оптимизирана и съществуващата 

осветителна система, като бяха подменени 105 броя луминисцентни осветителни тела в помещенията в сградата с LED панели. Очаква се с 

изпълнението на дейностите да се намали негативното влияние върху околната среда, намаляване на електропотреблението, подобряване на 

мониторинга и оттам  намаляване на емисиите на парникови газове. 

Бяха проведени две информационно-презентационни събития във връзка с проблемите на изменение на климата и адаптация към 

климатичните промени. Първата част  бе 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. Втората част бе  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. Размерът на средствата, безвъзмездно осигурени 

от НДЕФ за изпълнението на проекта на Община Своге е 50 000 лева. 



През 2022г. беше извършено обследване на енергийна ефективност на 28 селищни системи за външно изкуствено осветление на 

населени места от община Своге и беше изготвен проект за „Енергийно-ефективна реконструкция , модернизация и реорганизация на 

селищните системи за улично осветление в страната в съставни селища от общината“. Проектът предвижда внедряване на система за 

управление, контрол и мониторинг на LED осветителни тела и консумация на електроенергия. Управлението по електрическата мрежа и 

интелигентното поддържане на уличното осветление подобряват значително енергийната ефективност. Управлението и контролът се 

осъществяват чрез GPRS- базирана нискобюджетна система с висока надеждност. Системата предвижда използване на най-ново поколение 

светодиоди в комбинация с модерна оптика и електронни драйвъри, които дават възможност да се намали мощността на потреблението на 

LED осветителите до половината от мощността за сегашните приложения, постигайки същите показатели като осветители с мощност 50-60W. 

Автоматичната система за управление и контрол ще се управлява чрез централно задаване по график за пускане, спиране и нива на димиране 

през нощта. Инструменти за отчитане позволяват да се извършва диагностика на цялата система – мощност, електрически табла, кабели, 

осветителни табла. Системата може да работи в 3 режима – ръчен, автоматичен и авариен. През 2023 г. Община Своге ще търси възможности 

за финансирането му. 

      Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година: 

 

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. 

 

Възстановяване на транспортен въжен мост за с. Желен 185 703 лв. Целева субсидия Община Своге Възстановен 

транспортен 

въжен мост и 

подобрена 

свързаност на 

жителите на с. 

Желен с гр. Своге 
2. Неотложни възстановителни работи на въжен мост над р. Искър, 

свързваш мах. Клисура с мах. Голяма лъка и мах. Ромча със с. Владо 

Тричков 

71 018 лв. Целева субсидия Община Своге Възстановен 

въжен мост над р. 

Искър и 

подобрена 

свързаност на 

жителите на  мах. 

Клисура с мах. 

Голяма лъка и 

мах. Ромча със с. 

Владо Тричков 
3. Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р. Искър, 

мах. Ромча, с. Владо Тричков 

594 612 лв. Целева субсидия Община Своге Възстановен 

транспортен мост 

над р. Искър и 

подобрена 

свързаност на 



жителите на  мах. 

Ромча със с. 

Владо Тричков 
4. Възстановяване на външен довеждащ водопровод, подаващ питейна 

вода за гр. Своге и селата Искрец, Свидня, Церово и спирка Желен 

234 288 лв. Целева субсидия Община Своге Възстановен 

външен довеждащ 

водопровод, 

повишено 

качество на живот 

и достъп до 

питейна вода на 

жителите на гр. 

Своге и селата 

Искрец, свидня, 

Церово и сп. 

Желен 
5. Основен ремонт водопровод на ул. „Иван Вазов“ от ОТ 106 през ОТ 77 

до ОТ 75, с. Миланово 

98 609 лв. Целева субсидия Община Своге Повишено 

качество на живот 

и достъп до 

питейна вода на 

жителите на с. 

Миланово 
6. Основен ремонт водопровод в мах. Селището, с. Заселе 92 619 лв. Целева субсидия Община Своге Повишено 

качество на живот 

и достъп до 

питейна вода на 

жителите на мах. 

Селището, с. 

Заселе 
7.  Основен ремонт водопровод на улица ОТ 145-ОТ 165- ОТ 170- ОТ 173 

– ОТ 176 до ОТ 178 по ПУП на с. Бов 

103 791 лв.  Целева субсидия Община Своге Повишено 

качество на живот 

и достъп до 

питейна вода на 

жителите на с. Бов 
8. Укрепване на свлачищен участък с. Желен, м. „Езерище“ с № 

SFO43.29.163-01- участък 3 и 4  

107 793 лв. Целева субсидия Община Своге Укрепен 

свлачищен 

участък, 

повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 



свързаност на 

жителите на м. 

Езерото, с. Желен 

с гр. Своге  
9.  Укрепване на свлачище на път SFO2604(II-16 Своге-София) Батулия – 

Бакьово-Ябланица при км. 2+190 в землището на с. Батулия 

113 762 лв. Целева субсидия Община Своге Укрепен 

свлачищен 

участък, 

повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на с. 

Батулия, община 

Своге 
 10. Укрепване на свлачище на път SFO3611(II-16 Своге- Томпсън)-

Лесковдол при км. 4+150 в землището на с. Лесковдол 

136 559 лв. Целева субсидия Община Своге Укрепен 

свлачищен 

участък, 

повишено 

качеството на 

живот и 

транспортната 

свързаност на 

жителите на с. 

Лесковдол с гр. 

Своге 
11. Изместване на трасе въздушна линия, преминаваща през 

компостираща инсталация с. Церово 

1200 лв. Собствени средства Община Своге Изместено трасе 

на въздушна 

линия извън 

граници на имот 

предназначен за 

изграждане на 

компостираща 

инсталация 
12. Изместване на трасе въздушен електропровод 20KV, с. Церово 22 107 лв. Собствени средства Община Своге Изместено трасе 

на въздушен 

електропровод, с. 

Церово, община 

Своге 



13. Закупуване на контейнери тип „Бобър“ 1100 л. за гр. Своге 29 888 лв.  Собствени средства Община Своге Закупени 34 бр. 

контейнери тип 

„Бобър“ 1100 л., 

подобрена услуга 

по сметосъбиране 

в гр. Своге 
14. Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с. Церово 

174 835 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрено 

качество на живот 

и достъп до 

питейна вода на 

жителите на с. 

Церово. 
15.  Изграждане на канализация на ул. „Пирогов“, гр. Своге 28 106 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрено 

качеството на 

живот на 

жителите на гр. 

Своге  
16. Мост над р. Искър – улица ОТ 616 – ОТ 1267 – 1268 – 1270(Б) – 

1270(А), 1272(А)-ОТ 1272, м/у кв. 78 и 174 по ПУП на гр. Своге 

21 000 лв. Целева субсидия Община Своге Изготвен проект 

във фаза 

„Технически “за 

мост над р. Искър, 

свързващ кв. 

Бобкови, кв. 

Бранчовица и с. 

Желен с гр. Своге 
17. Доставка и монтаж на фотоволтаична система 18кW на ДПЛПР, с. 

Гара Лакатник 

 

   36 090 лв. Целева субсидия Община Своге Закупена и 

монтирана 

фотоволтаична 

система за 

нуждите на 

ДПЛПР, с. Гара 

Лакатник 
18. Лек автомобил с повишена проходимост 70 668 лв. Собствени средства Община Своге Закупен лек 

автомобил с 

повишена 

проходимост за 

нуждите на 

Община Своге 



19. Проект "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“. 

369 182лв. Програма България - 

Сърбия 2014 – 2020г 

Община Своге закупено  

специализирано 

оборудване за 

почистване на 

незаконни 

сметища и речни 

корита на 

територията на 

общината, тип 

„Челен товарач“, 

извършена обмяна 

на опит с Община 

Мерошина като 

бяха проведени  

съвместни 

обучения и 

кампании за 

ефективното 

използване на 

природните 

ресурси в 

трансграничната 

зона в двата града 
20. 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“ 

4 146 125лв. ОПОС 2014-2020г. Община Своге процент на 

изпълнение на 

заложените 

укрепителни 

дейности за етап 

II, който се 

изпълнява от 

бенефициента 

Община Своге в 

размер на 85% 

или 346 броя 

поставени анкера 

на укрепителната 

линия 
21. Проект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и 

биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге, 

вкл. съпътстващата инфраструктура“, договор за БФП № 

 ОПОС 2014-2020г. Община Своге подадено искане 

за индексация на 

разходите за СМР, 



BG16M1OP002-2.002-0009-C01/05.06.2018г., „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ 

което беше 

одобрено в края 

на 2022г. 
22. Проект „Община Своге – още една крачка към природата“ 45 616лв. Програма 

„Микропроекти за 

климата“ на 

Националния 

доверителен екофонд 

/НДЕФ/ 

Община Своге монтирана 

фотоволтаична 

система на 

покрива на 

сградата на НЧ 

„Градище 1907“- 

гр. Своге, която 

осигурява 

електроенергия за 

нуждите на 

основната 

административна 

сграда на 

общината,  

оптимизирана 

съществуващата 

осветителна 

система, 

подобрена 

материална база 

 

 

6.ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

През отчетната 2022г. 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, както и намаляване на учениците в малките населени места. За нуждите на обучението в 

електронна среда, с ПМС от учебната 2021/2022г. всички училища получиха средства за закупуване на преносими компютри за ученици и 

учители, за да може учебния процес да бъде осъществен при необходимост 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 Република България и получават допълнително 

финансиране от държавния бюджет. От септември 2022г. в Списъка със защитените училища след решение на ОбС- Своге и Мотивирано 

предложение на Кмета до МОН,  бе включено и ОУ „Д-р Петър Берон"- с. Реброво. Училището в с. Реброво и СУ „Иван Вазов"- град Своге са 

включени в Списък със средищни училища. И двете училища получиха нови училищни автобуси от МОН. 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 641 ученици, в това число и 170 -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 1414. 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, а някои и със слети паралелки. За учебната 2022/2023 учебна година в 

училищата се обучават 27 ученици и 5 деца в ДГ със специални образователни потребности, на които е определен ресурсен учител.  

Всички общински училища участват по различни проекти и национални програми: „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“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Отново заедно“, „Без 

свободен час“, „Заедно в изкуствата и спорта“, „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“, 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 2022/2023 година е 252 души, в това число 69 

непедагогически.  

И през 2022г. 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 2022/2023 година на територията на Община Своге функционират 11 детски градини с общ брой деца – 495, в т.ч. 39 деца от 2 

яслени групи в детските градини в  гр. Своге. В общинските детски градини работят 50 бр. педагогически и 59 бр. непедагогически персонал. 



Основната функция на детската градина като   звено в предучилищното и училищното образование, е  отглеждане, възпитаване, социализиране 

и обучение на  деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование, както и 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. От учебната 2022/2023г. всички данни се качват в Електронен дневник, за 

който се получава одобрение и финансиране по НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“. 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 1 април 2022г., беше премахната таксата на всички деца в детските градини. От м. Октомври 2022г. стартира и участието на 

децата от детските градини и всички ученици от подготвителни групи в училищата , както и учениците от 1-4 клас по Схема „Плод и мляко“ 

към Държавен фонд Земеделие. Децата и учениците в рамките на учебната година получават 50 доставки плод и мляко по утвърден от ДФЗ 

график.  

Община Своге бе една от първите общини, кандидатствали и одобрени 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 започна през 2022 година.  

На сесия на Общински съвет –Своге през м. юли след предложение от Кмета на община Своге,  бе взето решение за преименуване на 8 

общински детски градини, които нямаха собствени имена, а носеха името но селището, където се намират. Избора на име бе прието от 

Обществените съвети.  

На територията на общината функционират клубове по футбол ФК „Зенит“ – с. Церово, ФК „Спортист 2009“ – мъже, деца и юноши, 

ФК „Сините орли“, акробатика, баскетбол – „Спортист 1959“ – мъже и юноши, волейбол – „Своге 2016“, таекуондо – „Кондор 2000“и  

художествена гимнастика – „Джорджия“ и спортен клуб по тенис на маса. За 2022 година общинското ръководство осигури общо финансиране 

в размер на 322 000 лева на всички спортни организации и клубове. 

През изминалата 2022г. Община Своге извърши основен ремонт и направи редица подобрения по базата на градски стадион – Своге. 

 

За всички организации с нестопанска цел на територията на общината бяха отпуснати средства в размер 18 100 лева.   

По отношение на превенцията на престъпността и зависимостите сред младите хора, МКБППМН към Община Своге през 2022г. работи 

съвместно с Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето“ и с подкрепата на всички училища. На учениците се провеждат беседи, 

представят се обучителни материали и презентации с цел превенции на зависимостите, както и намаляване на агресията в училищата. 

Текущи ремонти се осъществиха почти във всички училища и детски градини, както и в читалищата от общината. 

И през 2022 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.  



 

        Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година:  

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. 

 

Промяна на предназначението двуетажна масивна сграда в ДГ – 

УПИ V679 „За социални дейности“, кв. 7 , с. Церово 

316 724 лв. Целева субсидия Община Своге Изградена нова 

детска градина в 

с. Церово. 

Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в с. Церово, 

община Своге 
2. Разширение, реконструкция и преустройство на спортна 

зала(физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге 

562 981 лв. Целева субсидия Община Своге Извършен 

ремонт и 

реконструкция 

на спортна 

зала(физкултуре

н салон) към СУ 

„Иван Вазов“ – 

гр. Своге, 

повишено 

качество на 

предоставяне 

услуги с сферата 

на 

образованието, 

младежките 

дейности и 

спорт в община 

Своге  
3. Реконструкция детска площадка в УПИ VII „За културен дом, 

сел. съвет и поща“ в с. Луково 

42 508 лв. Целева субсидия Община Своге Реконструирана 

и модернизирана 

детска площадка 

в с. Луково. 

Подобрена среда 

за живот и 



дейности на 

открито на 

децата в селото 
4. Доставка и монтаж на помпа за отоплителна инсталация на ОУ 

„Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник 

5710 лв. Целева субсидия Община Своге Закупена и 

монтирана 

помпа за 

отоплителна 

инсталация, 

подобрена 

учебна среда за 

ученици и 

учители 
5. Мултифункционално лазерно у-во , с. Реброво 1184 лв. Целева субсидия Община Своге Закупено 

мултифункциона

лно лазерно у-во 

за нуждите на 

кметство в с. 

Реброво 
6. Реконструкция и пристрояване на ДГ „Александър Вутимски“ – 

гр. Своге 

98 400 лв.  Целева субсидия Община Своге Стартирал 

процес по 

реконструкция и 

пристрояване на 

ДГ „Александър 

Вутимски“ – гр. 

Своге. 

Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата  и 

осигуряване на 

допълнителен 

брой места за 

деца в групите 

на детското 

заведение. 
7. Оборудване и обзавеждане на ДГ с. Свидня 22 868 лв. Целева субсидия Община Своге Закупено  

оборудване и 

обзавеждане за 

нуждите на ДГ с. 



Свидня. 

Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в селото. 
8. Текущ ремонт на ДГ с. Реброво 7287 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ с. 

Реброво 

9. Текущ ремонт на ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Реброво 9994 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Реброво, 

подобрена 

учебна среда 
10. Текущ ремонт на ДГ с. Владо Тричков 9994 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ с. 

Владо Тричков 

11. Текущ ремонт на ОУ „Св. Иван Рилски“ с. Искрец 4992 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Искрец, 

подобрена 

учебна среда 



12. Текущ ремонт на ДГ „Калина Малина“ гр. Своге 29 876 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ 

„Калина 

Малина“, гр. 

Своге 
13. Текущ ремонт на ДГ „Александър Вутимски “ гр. Своге 45 450 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ 

„Александър 

Вутимски“, гр. 

Своге 
14.  Текущ ремонт на ДГ с. Владо Тричков 24 841 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ с. 

Владо Тричков 

15.  Текущ ремонт на ДГ с. Свидня 14 707 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

социалните 

услуги в сферата 

на грижата за 

деца в ДГ с. 

Свидня 

16.  Текущ ремонт на ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Реброво 22 664 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Реброво, 



инфраструктурни 

обекти 

подобрена 

учебна среда 
17. Текущ ремонт на ОУ „Св. Иван Рилски“ с. Искрец 68 045 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Искрец, 

подобрена 

учебна среда 
18. Текущ ремонт на стола на ОУ „Васил Левски“ с. Церово 18 400 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Церово, 

подобрена 

учебна среда 
19.  Текущ ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гара Бов 19 821 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Гара Бов, 

подобрена 

учебна среда 
20. Текущ ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Гара Лакатник 25 716 лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Повишено 

качеството на 

услуги в сферата 

на 

образованието в 

с. Гара 

Лакатник, 

подобрена 

учебна среда 
21. Основен ремонт на вертикална планировка на ДГ с. Церово 86 583 лв. Целева субсидия Община Своге Реконструирано 

дворно място и 

детска площадка 

за нуждите на 

ДГ с. Церово, 



подобрена среда 

за отдих и 

занимания на 

открито 
22. Осветление на терен – гр. Своге 27 129 лв.  Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за спорни 

активности 
23. Поливна система на основен стадион – гр. Своге 12 710 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за спорни 

активности 
24. Контейнери – съблекални за стадион – гр. Своге 21 477 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за нуждите на 

футболните 

клубове 
25. Поливна система тренировъчен терен – гр. Своге 12 188 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за спорни 

активности 
26.  Осветление стадион – гр. Своге 23 618 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за спорни 

активности 
27. Ограда стадион – гр. Своге 20 443 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за безопасност 
28. Соларна система за топла вода стадион – гр. Своге 21 216 лв. Собствени средства Община Своге Закупена и 

монтирана 

система за топла 

вода за нуждите 

на градски 

стадион, 



подобрена 

материална база 

и условия за 

трениращите  
29. Спортни съоръжения с. Искрец 48 848 лв. Собствени средства Община Своге Монтирани 

спортни 

съоръжения, 

подобрена среда 

за спорт 

активности на 

открито 
30. Оградно рекламно пано стадион – гр. Своге 13 323 лв. Собствени средства Община Своге Мониторно 

рекламно пано, 

подобрена визия 

на градски 

стадион 
31. Ограда стадион – гр. Своге 6 469 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за безопасност 
32. Козирка помощно игрище – гр. Своге 10 772 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

условия на  

помощно 

игрище градски 

стадион за 

трениращи и 

публика 
33. Предпазна ограда стадион с. Гара Бов 9930 лв. Собствени средства Община Своге Подобрени 

условия на 

градски стадион 

за безопасност 
34. Врати за футбол гр. Своге 2420 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

материална база 

на градски 

стадион  
35. Основа и рампа към съблекални стадион гр. Своге 23 715 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

материална база 

на градски 

стадион и 

осигурен достъп 



на хора с 

увреждания 
36. Система за видеонаблюдение на стадион гр. Своге 3950 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

материална база 

на градски 

стадион и 

условия за 

сигурност 
37. Линия ниско напрежение на стадион с. Гара Бов 5681 лв. Собствени средства Община Своге  
38. Климатици стадион – гр. Своге 9802 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

материална база 

на градски 

стадион за 

нуждите на 

футболните 

клубове 
39. Трактор-косачка 4722 лв. Собствени средства Община Своге Закупена 

техника за 

поддържане на 

тревния терен на 

градски стадион  
40. Трактор-косачка 2767 лв. Собствени средства Община Своге Закупена 

техника за 

поддържане на 

тревния терен на 

градски стадион 
41. Доставка и монтаж на комбинирана люлка за детска площадка 

мах. Ромча, с. Владо Тричков 

1210 лв. Собствени средства Община Своге Закупено детско 

съоръжение, 

подобрена среда 

за игра и 

активности на 

открито за 

децата в мах. 

Ромча 
42. Сушилня стадион – гр. Своге 1142 лв. Собствени средства Община Своге Подобрена 

материална база 

на градски 

стадион за 

нуждите на 



футболните 

клубове 
43. Соларен бойлер за стадион – гр. Своге 2062 лв. Собствени средства Община Своге Закупен и 

монтиран 

соларен бойлер 

за нуждите на 

градски стадион, 

подобрена 

материална база 

и условия за 

трениращите 
44. Проектиране „Спортно-рехабилитационен комплекс“ гр. Своге 111 000 лв. Собствени средства Община Своге Изготвен 

технически 

проект за 

„Спортно-

рехабилитацион

ен комплекс“ за 

подготовка и 

тренировка, и 

обособена част 

за 

рехабилитация и 

престой на 

трениращите 
45. Закупуване на климатици за малък физкултурен салон в СУ 

„Иван Вазов“- гр. Своге 

14 700лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена 

материална база 

на малък 

физкултурен 

салон в 

училището за 

нуждите на 

учениците и 

спортните 

клубове 

 

 

7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 



През 2022 година кмета на община Своге 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 седма 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. Дейностите по проекта бяха завършени на 30.06.2022 г. 

През 2022 г. Община Своге изготви проектно предложение и кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).  

Операция „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на същата операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се 

реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното 

им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, 

които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази 

помощ и са силно зависими от нея.         

Община Своге кандидатства с проектно предложение по ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА 

ТОПЪЛ ОБЯД“. Целта на програмата е подпомагане на социалната дейност в общините чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни 

автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“. Домашен социален патронаж предоставя 

социални услуги и се реализира от общините в България. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния 

живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, 

както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция. Включени са различни дейности според 

желанието на потребителите и възможностите на конкретната община – доставка на храна и лекарства, битови услуги, оказване на специфична 

помощ, поддържане на социални контакти и други. Проектното предложение предстои да бъде оценено в началото на 2023г. 

 

           За новият програмен период допустимите по операцията целеви групи са с значително разширен обхват, за да може помощта да достигне 

до най-нуждаещите се лица и те са: 

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски 

доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 



2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят 

основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, 

в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма 

лична помощ; 

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. Скитащи и бездомни лица; 

6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и 

бежанците. 

Стартирането на дейностите по проекта се очаква да започне от 01.02.2023 г. и да приключи на 30.09.2025 г., като за този период 100 лица, 

жители на община Своге, ще получават ежедневно, в работни дни прясно приготвена, топла храна, включваща основно ястие, хляб и поне 

веднъж седмично десерт. 

През изминалата 2022 година успешно продължи реализацията и на Общинско звено „Домашен социален патронаж“, благодарение на което 

на 86 потребители от град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън, Реброво, Церово, Владо Тричков, Лесковдол е осигурена прясна, топла и 

питателна храна.  

  През 2022 г. от услугите на Център за обществена подкрепа - гр. Своге са се възползвали общо 99 потребители, от които 8 деца в риск 

и 5 родители. ЦОП– 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.  

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“, разкрита със Заповед № РД01-0196/15.01.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане и с решение № 299/29.01.2021 г. Общински съвет Своге като Делегирана от държавата дейност, продължава своето 

действие и през 2022 г., като стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за община Своге за 2022 

г. не са променени от предходната година и включват 86 бр. субсидирани потребители и 28 бр. социални асистенти. Реализирането на 

социалната услуга включва осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на 

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за 

самообслужване, придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения 

живот.  

С влизането в сила на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма „Лична помощ“ над 300 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.  Механизмът „Лична помощ“ дава възможност на лицата от целевите 

групи да бъдат обслужвани и подпомагани от личен асистент в ежедневието си. Да осъществяват дейности, свързани с поддържане на лична 

хигиена, с хранене, обличане и събличане, домакински дейности, както и  дейности извън дома, като разходки, посещаване на социални услуги, 

при необходимост и желание от страна на ползвателя.  



С включването в Механизма ползвателите на услугата получават целеви ресурси за осигуряване на необходимата им подкрепа при максимален 

контрол върху начина, по който да бъдат обслужвани. Сами взимат решения относно това кой да бъде техен личен асистент и да ги обслужва, 

какви задачи да възлага, по кое време да бъдат изпълнявани, къде и по какъв начин.  

   

             Част от активната социална политика на кмета на община Своге и неговия екип са и следните Национални програми: 

 

1. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     

     2 лица 

     Стойност: 41 451,00  лв. 

     Договор: 813-0366-21-11006 / 31.08.2021 г. 

     Срок на изпълнение: до 24 месеца 

     Статус: текущ 

2. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     

     1 лице 

     Стойност: 20 455,00  лв. 

     Договор: 813-0266-22-11006 / 30.08.2022 г. 

     Срок на изпълнение: до 24 месеца 

     Статус: текущ 

3. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     

     1 лице 

     Стойност: 8 350,00  лв. 

     Договор: 813-0274-22-11006 / 16.09.2022 г. 

     Срок на изпълнение: до 24 месеца 

     Статус: текущ 

 

4. Име на програмата : „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“     

     2 лица 

     Стойност: 33 521,00  лв. 

     Договор: 813-0339-22-11006 / 06.10.2022 г. 

     Срок на изпълнение: до 24 месеца 

     Статус: текущ 

 

5. 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: до 24 месеца 



      Статус: текущ 

 

6. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 

      1 лице 

      Стойност: 20 280,00 лв. 

      Договор: 813-0062-22-11009 / 10.06.2022 г. 

      Срок на изпълнение: до 24 месеца 

      Статус: текущ 

7. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 

      1 лице 

      Стойност: 21 120,00 лв. 

      Договор: 813-0250-22-11009 / 04.08.2022 г. 

      Срок на изпълнение: до 24 месеца 

      Статус: текущ 

8. Име на програмата : „МЯРКА ПО ЧЛ. 55 В ОТ ЗНЗ“ 

      1 лице 

      Стойност: 5 993,00 лв. 

      Договор: 813-0273-22-51557 / 08.09.2022 г. 

      Срок на изпълнение: до 12 месеца 

      Статус: текущ 

 

9. Име на програмата : „ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 

      1 лице 

      Стойност: 21 120,00 лв. 

      Договор: 813-0343-22-11009 / 30.09.2022 г. 

      Срок на изпълнение: до 24 месеца 

      Статус: приключил 

 

10. Име на програмата : „РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ“ 

      35 лица 

      Стойност : 148 131,00 лв. 

      Договор: № 279/28.06.2022 г. 

      Срок за изпълнение : 5 месеца 

      Статус: приключил 

 

 

11. Име на програмата:  „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ 



      1 лице 

      Стойност : 12 312,00 лв. 

      Договор: 813-0342-22-21001 / 30.09.2022 г. 

      Срок за изпълнение : до 12 месеца 

      Статус: текущ 

 

12. Име на програмата:  „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ  НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – КОМПОНЕНТ 2 – АВАРИЙНИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

      20 лица 

      Стойност : 25 500,00 лв. 

      Договор: 813-0257-22-21037 / 25.08.2022 г. 

      Срок за изпълнение : 3 месеца 

      Статус: текущ 

 

13. Име на проекта:  „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“ 

      10 лица 

      Стойност : 74 361,14 лв. 

      Договор: МЗ-3-18-13-8807#6 / 22.12.2022 г. 

      Срок за изпълнение : 7 месеца 

      Статус: текущ 

 

През отчетния период стартира изпълнението на проект „Дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Своге“,  

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020“, процедура BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, АДБФП № BG05M9OP001-2.090-0012-C01/ 23.08.2021г., сключен между Община Своге 

и Министерство на труда и социалната политика със срок на изпълнение 30.09.2023г. Стойността на БФП по договора е 812 000 лв. като беше 

осигурен допълнителен финансов ресурс от ОПРЧР за изпълнение на  дейностите по проекта  в размер на 57 045, 37 лв. Беше извършен 

комплекс от обучения /1 въвеждащо и 1 надграждащо/, както и предоставяне на супервизии /индивидуални и 1 групова/ на 15 лица- служители 

на Центъра. На служителите бяха издадени и връчени сертификати за успешно преминато обучение. Бяха назначени 32-ма служители на 

Центъра- приложни специалисти и общ персонал, с които бяха сключени трудови и граждански договори по реда на Кодекса на труда и ЗЗД. 

Бяха сключени и договори за ползване на социалната услуга "Център за грижа за лица с психични разстройства" с 45 лица с психични 

разстройства, които бяха настанени в новата услуга. Бяха проведени обществени поръчки по реда на ЗОП и сключени договори с изпълнители 

за приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на потребителите на Центъра, доставка на хигиенни, перилни почистващи препарати, 

доставка на други препарати и материали, доставка на електроенергия. 



В процес на изпълнение беше и проект BG05M9OP001-1.096-0068-C01 „Да създадем детски усмивки“ по Процедура чрез подбор 

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  Беше подписан АДБФП № BG05M9OP001-1.096-0068-C01/ 20.05.2021г 

между Община Своге и МТСП като стойността на АДБФП е 150 000 лв. Срокът за изпълнение 20 месеца, считано от 01.06.2021г. В изпълнение 

на проектните дейности беше извършен цялостен ремонт на помещението в НЧ “Градище 1907“, в което ще се помещава детския център като 

е репарирана съществуваща мраморна настилка /почистване на фуги, дупки, пукнатини и запълването им с циментови подови замазки, 

диамантено шлайфане с машина, финално ръчно импрегниране/,беше доставена и монтирана  мека предпазна настилка, беше извършено 

шпакловане, грундиране, премахване на съществуваща боя по стени, запълване на фуги, беше доставен и положен  висококачествен  латекс, 

беше доставка и монтиран нов окачен таван от 2 пласта гипсокартон, беше доставена и положена  фина шпакловка по гипсокартон на стените, 

бяха монтирани осветителни тела за тавана – лед панели и плафони с вграден сензор за движение, беше изработена, доставена и монтирана 

алуминиева дограма. Беше закупено и монтирано оборудване и обзавеждане за нуждите на детския кът- комбинирано детско съоръжение – 

тип „замък - лабиринт“, климатик за отопление, детски маси и столчета, кресла и маси за сядане, стелажи, телевизор, лаптоп, караоке колона 

и микрофони, играчки, коли, клатушки, топки, дъски за писане, пособия за рисуване и творене. Беше назначен персонал- 6 бр. безработни лица 

за период от 1 година, които преминаха специализирано обучение с насоченост за придобиване на умения за полагане на грижи за деца. На 

всички лица бяха издадени сертификати за квалификация и преминато обучение. Центърът функционира повече от успешно като се полагат 

ежедневни почасови грижи за деца.  

От момента на откриването си до настоящия момент общински парти център „Детски усмивки“ успя да се наложи като предпочитано 

място за прекарване на свободното време на децата. Обратната връзка от страна на родителите показва изключителна удовлетвореност и висока 

оценка за качеството на предоставяните услуги, отношението на персонала. Беше създаден качествен продукт и услуга, непознати и 

непредоставяни до този момент на територията на община Своге, който се радва на голяма популярност и одобрение от страна на жителите. 

Изключително важно е да се отбележи за положителната обратна връзка, която се получава на ежедневно основание от страна на посетителите 

на детския кът във връзка с радостта им от факта, че за първи път Община Своге в лицето на кмета Емил Иванов  е създала място, в което 

децата могат да прекарват свободното си време – играейки, пеейки, танцувайки и забавлявайки се, обгрижени от служителите на детския кът. 

Постоянно биват отправяни благодарности лично към кмета, което е ярък израз на правилно водената политика в сферата на предоставянето 

на социални услуги и грижата към децата. Нещо повече, многократно са отправяни предложения, идеи и молби от страна на жителите на 

общината за разширяване на обхвата и мащаба на предоставяните услуги  в идните години, които да обхванат и възрастовия диапазон над 12 

годни на децата на Своге. 

В края на 2022г. беше одобрен за финансиране проект „Грижа в дома в Община Своге“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027 и беше сключен АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0076-С01/ 19.12.2022г. между Община Своге и Министерство на труда и 

социалната политика. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 19.12.2022г, а бюджетът е на стойност 868 413, 00лв. Основната 

цел е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Своге. Ще 



бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на 

пандемични ситуации. С реализацията ще се развие почасова интегрирана здравно-социална услуга "грижа в дома", чрез възлагане на 

дейността на Звеното „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“. Центърът е 

създаден по проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение в Община Своге“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За предоставяне на услугите се предвижда да бъдат наети служители на следните 

длъжности: домашни помощници, шофьори, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, координатор на услугите. Специалисти ще изготвят 

индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребители на услугите, съгласно която на всеки потребител ще се предоставят услуги, 

от които същият има нужда.  Услугите ще бъдат предоставяни в продължение на 12 месеца за минимум 161 потребители. Предвидените 

проектни дейности са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата /допустимо е също така 

заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите)/, 

предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, 

включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост, осигуряване на супервизия и обучения на служителите, 

предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

И през изминалата 2022 година здравеопазването и предоставянето на качествени медицински услуги на територията на община Своге 

продължи да бъде водеща политика в управлението на кмета г-н Емил Иванов. Общинското ръководство полага непрестанни усилия за 

подобряване качеството на предлаганите здравни грижи в „МБАЛ-Своге“ ООД и „Медицински център- Своге“ ООД чрез закупуването на 

модерна, медицинска апаратура за адекватна профилактика и диагностика на различни заболявания и осигуряването на медицински експерти 

и лекари за провеждане на успешно лечение. В тази връзка през 2022г. беше подготвен идеен проект за „Вътрешно преустройство и 

дострояване на сградата на „МБАЛ Своге“ ЕООД и „Медицински център Своге“ ЕООД“. Проектът има за цел чрез изпълнение на заложеното 

преустройство и дострояване общинската болница да се превърне в модерно, функционално и ефективно лечебно заведение, което да обслужва 

освен жителите на общината и тези на околните населени места. Разширяването на болницата ще увеличи почти двойно нейната площ, което 

от свое страна ще позволи отделните функционални елементи от структурата ѝ да се развият оптимално в съответствие с действащите 

нормативни изисквания и медицински стандарти. Проектът предвижда болницата да бъде достроена от северната стена с 4 етажна сграда със 

сутерен, като на всяко ниво ще се осъществи връзка между старата и новата сграда. От източната страна на новата постройка ще се организира 

стопански двор с паркоместа за персонала, в бъдеще между двете сгради ще се реализира и топла връзка. Запазват се съществуващите 

второстепенни входове от източната и североизточната посока като те се диференцират за нуждите на педиатричната ДКЦ и детската 

консултация.  

 



        Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година:  

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1.

1. 

Проект „Дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания в Община Своге“,  
 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси 2014- 

2020 

Община Своге 

назначени 32-ма 

служители на 

Центъра, сключени  

договори за 

ползване на 

социалната услуга 

с 45 лица с 

психични 

разстройства,  

проведени 

обществени 

поръчки по реда на 

ЗОП и сключени 

договори 

2. 

Проект BG05M9OP001-1.096-0068-C01 „Да създадем 

детски усмивки“ по Процедура чрез подбор 

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Приоритетна 

ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места“  

 

 Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-

2020г. 

Община Своге 

Изграден 

функциониращ 

детски кът в град 

Своге, създадена 

нова социална услуга 

3. Проект „Грижа в дома в Община Своге“  

Програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2021-

2027 

Община Своге 

сключен АДБФП № 

BG05SFPR002-2.001-

0076-С01/ 

19.12.2022г. между 

Община Своге и 

Министерство на 

труда и социалната 

политика. 
4. Закупуване на спирометър  4950 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 



материална база в 

лечебното заведение 
5. Закупуване на имунологичен апарат за изследване на антитела 

срещу COVID-19 

2700 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за борба с Ковид-19 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
6. Закупуване на генератор за ток – дизелов 100KW 25 128 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
7. Изграждане на площадка тип „Клетка“ за поставяне на агрегат 4800 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
8. Материали за захранване на генератор за ток 4699 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
9. Пациентен монитор  2200 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
10. Перфузер 4860 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
11. ЕКГ 12 канала 6200 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 



12. Компютърна система към ЕМГ апарат за диагностика на 

неврологични усложнения на болни от COVID-19 

3072 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за борба с Ковид-19 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
13. Дефибрилатор 3672 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
14. ЕКГ холтер 3 канала 2460 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
15. Колпоскоп 4380лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
16. Електрокаугулатор 2760 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
17. Портативен ехограф за изследване на бял дроб, млечна и 

щитовидна жлеза за Медицински център ЕООД 

32 400 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 



Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
18. 12 канален ЕКГ апарат за МБАЛ Своге ЕООД 3600 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
19. Дефибрилатор с 2 батерии за МБАЛ Своге ЕООД 14 400 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
20. Неинвазивен вентилатор за пациенти с дихателна 

недостатъчност за МБАЛ Своге ЕООД 

7920 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
21. Аспиратор за малка хирургия за Медицински център ЕООД 840 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
22. Инхалатор ултразвуков за Медицински център ЕООД 984 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
23. Скринингов апарат за диагностика на сънна апнея в комплект 

със сонда за саторация и пулс 

2820 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 



медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
24. Комплект автоматичен СРАР апарат, овлажнител и назална 

маска 

2892 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
25. Вакуумен стерилизатор 24 литра със стандартен принтер и USB 

за Медицински център ЕООД 

10 400 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
26. Абдоминален транзютер за ехограф за Медицински център 

ЕООД 

5950 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
27. Бактирициден стерилизатор 1890 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
28. Биохимичен анализатор 30 000 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 



29. 12 канален ЕКГ апарат 2700 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
30. Инфузионна помпа 2000 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
31. Проектиране на разширение на сградата на Медицински център 

ЕООД 

24 000 лв. Целева субсидия Община Своге Изготвен технически 

проект за 

разширение на 

лечебното заведение 
32. Проектиране на разширение на сградата на МБАЛ Своге ЕООД 36 000 лв. Целева субсидия Община Своге Изготвен технически 

проект за 

разширение на 

лечебното заведение 
33. Имунологичен анализатор в комплект с тестове 6500 лв.  Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
34. Аудиометър комбиниран с принтер 5800 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
35. Ехограф за синуси 7295 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 



Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
36. Ретинален лазер с дължина на вълната 532 нанометра 64 560 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
37. Апарат за електротерапия 5025 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
38. Апарат за магнитна терапия 5889 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
39. Ултразвуков терапевтичен апарат 6540 лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
40. Рентгенов кугел за стенен монтаж с дигитален сензор и 

проявителна машина за Медицински център Своге ЕООД 

16 500лв. Целева субсидия Община Своге Повишаване 

качеството на 

медицинските услуги 

за населението на 

Своге, подобрена 

материална база в 

лечебното заведение 
41. Доставка и монтаж на беседка за Център за лица с психични 

разстройства м. Свражен, землището на с. Миланово 

17 780 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрено дворно 

пространство, 



обособен кът за 

отдих за 

потребителите на 

Центъра, подобрени 

условия за живот на 

същите 
42. Доставка и монтаж на градинска чешма за Център за лица с 

психични разстройства м. Свражен, землището на с. Миланово 

3800 лв. Целева субсидия Община Своге Подобрено дворно 

пространство, 

обособен кът за 

отдих за 

потребителите на 

Центъра, подобрени 

условия за живот на 

същите 
43. Изграждане на видеонаблюдателна система на Общински 

детски кът – гр. Своге 

2883 лв. 

 

Целева субсидия Община Своге Подобрена 

материална база в 

детския кът, 

повишени условия на 

сигурност за децата 

 

 

8.КУЛТУРА 

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

паметници. И през 2022 година Община Своге осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели. Основните насоки в 

работата ни бяха свързани с поддържане авторитета и надграждане на дейността институциите, в частност читалища, чрез създаване на условия 

за художественотворческо реализиране и изява на действащите към читалищата формации. Това е възможно  с  поддържане и обогатяване на 

материалната база, както и със създаването на нови състави и школи. В действията си се стараехме да създадем максимално добра атмосфера 

за работа в рамките на субсидирания бюджет, подпомагани от Община Своге, финансово осигурихме нормалното функциониране.  Положихме 

усилия в търсене на нови възможности за обогатяване на културния афиш 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 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 2022 г., 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.  Читалищата продължават 

да играят роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности, а също и благодарение на обстоятелството, че все още успяват 

да поддържат и развиват общодостъпни библиотеки.  През месец юли 2022 година в Министерството на културата бяха внесени проекти по 

Програма „Българските библиотеки  - съвременни центрове за четене и информираност 2022“. Спечелените проекти след сключване на 

договори се осъществяват в началото на 2023 година от НЧ „Градище 1907“ град Своге, НЧ „Народна култура 1954“ село Владо Тричков, НЧ 

„Христо Ботев ч929“ село Церово, НЧ „Възраждане 1928“ село Искрец, НЧ „Сава Доброплодни 1956“ село Габровница. 

        В  Календарния план  на Община Своге са заложени определени събития, които се организират съвместно с читалищата и се 

осъществяват с тяхното съдействие. Присъстват разнообразни форми на работа: срещи, изложби, концерти, чествания, премиери на книги, 

конкурси и други. За радост външните изяви на съставите, концерти, театри бяха възможни. 

 18 февруари 2022 година по повод 149 години от гибелта на Васил Левски се проведе възпоменателна церемония – поклонение и 

поднасяне на цветя с участие на  ученици от НУ „Д-р Петър Берон“ и ПГ „Велизар Пеев“, Национален съюз „Единение“ и председателят 

им Георги Маринов, граждани;  

 На 2 март 2022 година в Тържествения концерт – спектакъл, посветен на 144 години от Освобождението на България участваха ФГ 

„Китка“, Станислав Събев и Ирина Иванова, КНТ „Игриво свогенско сърце“;  

 На 22 март 2022 година Театър „Искри и сезони“ представи за гражданите на Община Своге театралната постановка „Леща, грах и 

диаманти“ – комедия по Пиер Шано, постановка Владлен Александров, с участието на Георги Мамалев, Искра Радева, Тончо Токмакчиев, 

Мария Статулова, Стефан Стефанов, Теменуга Первазова; 

 На 4 и 11 май 2022 година в НЧ „Градище 1907“ година се проведоха съвместни събития със СУ „Иван Вазов“ и читалищата в общината, 

посветени на Празник на библиотекаря, Деня на Кирил и Методий, 260 г. от написването на История Славянобългарска, 300 г. от 

рождението на П. Хилендарски и 115 г. на НЧ „Градище 1907“;  

 На 24 май беше осъществено 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 Танцов състав  „Заиграй“ с ръководител Лина 

Петрова и Детски танцов състав  „Игриво свогенско сърце“ с ръководител Силвестър Христов, Фолклорна група „Китка“, Станислав 

Събев и Ирина Иванова. 



 На 1 юни 2022 година на голямата сцена на читалището беше представен Мюзикъла „Откраднатото слънце“ с  режисьор Станислав Събев, 

ръководител на Вокалното студио в читалището. Събитието стана след защита на проект от Станислав Събев към фондация „Лъчезар  

Цоцорков“. 

 Викторина „Моят роден град“ с учениците от шестите класове на СУ „Иван Вазов“, подготвена от Людмила Петрова, посветена на 

Празника на град Своге и проведена на 1 юни 2022 година; 

 Денят на детето беше съпроводен от много смях и занимания с участието и на аниматори; 

 На 13 юни 2022 година танцови и певчески състави от общината участваха  в Концерт в рамките на празниците на Искърското дефиле 

„Искър пее и танцува“. Тази година домакин беше Община Нови Искър; 

 В Тържествения концерт, посветен на Празник на Община Своге на 2 юли 2022 година участваха Ивана и Бенд, Глория, Духова формация 

„Закс“, Арт – рок бенд Своге, ТС „Заиграй“  с ръководител Лина Петрова и КНТ „Игриво свогенско сърце“ с ръководител Силвестър 

Христов; 

 На 5 август 2022 година лауреати на XII НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО в КОПРИВЩИЦА /5 

– 7 август 2022 г./ са ФГ „Китка“ с ръководител Снежана Сандова и читалищата в село Осеновлаг и село Габровница; 

  На 20 август 2022 година на Юбилейния  50 – ти събор на връх Грохотен; 

 На 10 септември 2022 година по Проект на НФ Култура „Пресечка 5 –та“; аржентинското танго, етно джаз и фламенко-фюжън с участието 

на Музикалните фармации „Дел Падре“, „Танго Кетс“ и „Аутентик“ внесоха колорит на площада; 

 На 1 ноември 2022 година традиционно се провежда Детски фестивал „Хей, пътечко моя“. Тази година беше десета поред. С над 200 

участници. Много детски песни и усмивки, творчество и идеи в залите на провеждане… 

 В деня на на семейството и християнската младеж се проведе  Концерт „10 години Хор „Сезони““ с участието на  Хор „Сезони“, ФГ 

„Китка“, Вокално студио „Литъл Мънкис“, ТС „Заиграй“, КНТ „Игриво свогенско сърце“; 

 На 25 ноември 2022 година КНТ „Игриво свогенско сърце“  с ръководител Силвестър Христов участва в старта на  кампанията на ООН 

и Зонта Интернешънъл „НЕ на насилието“- Международния ден за елиминиране на насилието над дами в град София; 

 На 1 декември 2022 година след двегодишно прекъсване в церемонията по запалване светлините на коледната елха участваха Вокално 

студио с ръководител Станислав Събев, ДТС „Игриво свогенско сърце“ – Силвестър Христов, Вокална детска група – Михаела Иванова, 

деца от детските градини и подготвителна група от СУ „Иван Вазов“ и Дядо Коледа; 



 На 22 декември 2022 година Коледният дух на площада в Своге беше съпроводен от традиционния Коледен концерт на открито, тази 

година  с БГ Дуетът, Коледна торта и Коледен базар. Коледният базар се проведе в подкрепа на кампанията „Заедно за Вася“.  

 В кампанията „Заедно за Вася“ включиха всички читалища с изработване на картички и сурвачки, с провеждане на благотворителни 

изложби и концерти. 

 Пътуващо кино гостува два пъти през годината на голям екран. 

 В Искрец, Церово, Бов, Владо Тричков, Реброво, Желен, Миланово   се провеждат вече традиционни фестивали и събори; 

 „114 години Независима България“ , събитие с голям интерес и много участници в село Искрец; 

 Много фестивали в страната се проведоха и  с участието на състави от общината, които спечелиха много призове и отличия; 

Седмото издание на атрактивното състезание „Джуренец Куест“ 2022, отново  предизвика любителите на планинското колоезденето в 

дисциплина Cross Country. Надпреварата се проведе на 24 септември в с. Батулия, като в нея, за трета 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 Община Своге под патронажа на кмета г-н Емил Иванов и с подкрепата на велосдружение 

“Велокрация” и велоклуб “Велораптор” Участниците в „Джуренец Куест” 2022 се състезаваха в четири категории: Мъже 19-40 г. 

(включително), Младежи 16-18 г.(включително), Ветерани 41+г., Жени 16г.+. За трета 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 22-23.10.2022 г. се проведе най - масовото спортно мероприятие на територията на Община Своге за 2022г., а именно националният 

турнир по Олимпийско таекуондо " Svoge Cup ". Този проект стана възможен благодарение на г-н Емил Иванов (кмет на Община Своге), г-жа 

Нина Копринджийска ( зам. кмет на Община Своге), Българска федерация по таекуондо, СК " Кондор 2000", Български спортен тотализатор, 

ПГ " Велизар Пеев" и СУ "Иван Вазов". Повод за гордост са не само спечелените отличия, но и всеотдайната работа на всички родители и 

деца. Състезанието събра 400 състезатели от цяла България. Своге бе представен от 50 състезатели. Бойците ни напълно покриха очакванията 

на местна почва. Спечелиха общо 41 медала, от които 17 златни, 9 сребърни и 15 бронзови.  

  На 11 ноември Министърът на младежта и спорта Весела Лечева посети ПГ " Велизар Пеев ". Треньорът на отбора по таекуондо, както 

и част от неговите състезатели бяха удостоени с честта да поднесат подаръци от името на училището, също така и да демонстрират част от 

своите умения.  

http://www.svoge.bg/
https://www.facebook.com/velocracia/
https://www.facebook.com/velocracia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100060056809362


  Петото издание "По стъпките на Вазов", организирано от сдружение „Обединени Балкани“ и под надслов "Не се гаси туй, що не гасне" 

се състоя на 24 септември в с. Лесковдол. Част от събитието  беше откриване и освещаване на "Вазовият кръст" и литературно - музикална 

програма с участие на самодейни колективи от страната и региона. 

 

           Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година:  

№ ПРОЕКТ/ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1.
1.

1.

1 

Текущ ремонт общинска сграда „Съвет, културен дом, зала, битов 

комбинат, магазин, поща, здравен дом и жилищен комплекс“ в с. 

Реброво 

12 191 лв. 

Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге О 

Извършен ремонт в 

сградата на 

читалището, 

подобрена 

материална база  

2.

2 
Текущ ремонт на кабинет в НЧ „Градище 1907“ 11 136 лв. 

Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге 

Ремонтирана зала за 

репетиции в 

читалището, 

подобрена 

материална база, 

подобрени условия за 

провеждане на 

репетиции от 

самодейните състави 

 

 

9.ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

По отношение осигуряването на обществения ред и сигурност в населените места на територията на община Своге, през отчетната 

2022г. беше разработен  проект за организация на движението в град Своге. Генералният план за организацията на движението /ГПОД/ на град 

Своге има за цел да създаде безконфликтно и безопасно движение на участниците в града. Проектът съдържа проучване и анализ на 



съществуващата улична мрежа, както и предлага препоръки за подобряване безопасността на движението. Част от тях са намаление на 

скоростта на движение на МПС поради сложния релеф и невъзможността от подобряване на техническите характеристики на уличната мрежа, 

по улиците без тротоари да се намали скоростта до 20 км./час, изграждане на предпазни съоръжения в участъците с големи, надлъжни наклони, 

стеснения, липса на видимост и насипи с височина по- голяма от 3.00м, осигуряване на автомобилни обръщачи в края на задънените улици, 

изграждане на тротоари за осигуряване безопасност на движението, да се подобри състоянието на пътните настилки, периодично да се освежава 

хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация. Беше увеличен обхватът на видеонаблюдението в града и републиканските пътища, 

преминаващи през територията на общината. Бяха засилени мерките по превенция на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и 

превантивни мерки по опазване на водоизточници. 

Регулярно се провеждат срещи между РУ на МВР, ОбД на МВР и Община Своге по въпроси на обществения ред, охрана и опазване на 

имоти и имущество на гражданите, фирмите и Общината. 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, продължават да се 

провеждат регулярно 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.  

 

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. 

По предложение на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов Общинският съвет прие и гласува решение за осигуряване на 202 000 лева 

от общинския бюджет за покриване на разходите за извършване на подготвителните дейности във връзка с кандидатстване на многофамилни 

жилищни сгради по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Разходите за подготвителни дейности, а именно изготвяне 

на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите, обследване за установяване на техническите 

характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, които трябва да се покрият от собствениците на жилищата, бяха 

поети от бюджета на Общината. За разлика от предишното кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради по  Националната 

програма за енергийна ефективност, сега имаше огромен интерес от страна на собствениците на жилища, с които бяха проведени многобройни 

срещи. Имайки предвид голямата сума, която следва да се покрие от собствениците на жилищата, г-н Иванов внесе предложение до Общинския 

съвет за осигуряване на средства от бюджета на Община Своге, за да се даде възможност на всички сдружения на собствениците, заявили 

интерес за кандидатстване по процедурата, да подадат проектни предложения. Общинският съвет гласува с пълно единодушие предложението 

на кмета. По този начин се осигуриха финансови средства за всичките 21 сдружения за извършване на необходимите подготвителни дейности 

като първите 11 от тях, подали заявления в Общината, са с вече изготвени обследвания за енергийна ефективност, сертификати за енергийни 

характеристики, технически обследвания и технически паспорти. Продължава работата и по документите на останалите 10. Следва подготовка 

на общо 21 проектни предложения и подаването им за кандидатстване ведно с всички необходими документи за безвъзмездна финансова 

помощ за енергийно обновяване по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.  

 

 

 

 



Конкретни мерки, инициативи и проекти за 2022 година:  

№ ПРОЕКТ/ ОБЕКТ СТОЙНОСТ 
ИЗТОЧНИК ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ 

ПАРТНЬОРИ 

 

РЕЗУЛТАТ 

1. 

 

Закупуване на климатици за общинска администрация 6304лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена материална 

база в сградите на 

общинска 

администрация- Своге, 

подобрена работна 

среда за служителите 
2. Закупуване на принтер за общинска администрация 2557лв. Собствени средства Община Своге Подобрена материална 

база в сградите на 

общинска 

администрация- Своге, 

подобрена работна 

среда за служителите 
3. Закупуване на климатик за кабинет на инспектор „Детска 

педагогическа стая“ към РУ- Своге 

1740лв. Целева субсидия Община Своге Подобрена материална 

база в кабинета на 

инспектора, подобрена 

работна среда 

служителя 
4. Закупуване на лиценз за софтуер за дистанционен достъп 

Any Desk 

845лв. Собствени средства Община Своге Подобрени условия за 

работа на IT 

специалиста 
5.  Текущ ремонт на Кметство с. гара Лакатник 4990лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

инфраструктурни 

обекти 

Община Своге Извършен ремонт, 

подобрена материална 

база и условия за 

работа на служителите 

в кметството 

6. Текущ ремонт Кметство с. Дружево 49 929лв. Целеви трансфер от 

централния бюджет 

за извършване на 

текущ ремонт на 

общински пътища, 

улична мрежа и др. 

Община Своге Извършен ремонт, 

подобрена материална 

база и условия за 

работа на служителите 

в кметството 



инфраструктурни 

обекти 

 

Следвайки основните принципи, заложени в Мандатната програма на Кмета на община Своге за периода 2019-2023г., през 2022 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 

последната година от мандат 2019-2023г. 

Отчетът за 2022 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, 2023г. 

Съгласувал: 

Инж. Валентин Михайлов 

Заместник- кмет 
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Цветослава Петкова 

Директор ЕПП 

 

Михаил Илиев 

Старши експерт ЕПП 
 

 


