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ВЪВЕДЕНИЕ 
Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Своге  за периода 2014-2020 г.  е изготвен на основание чл. 38, ал. 1 ППЗРР,  в 
съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална 
политика в Република България и в съотвествие с препоръките от извършената 
междинна оценка. За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва 
настоящия  

Общинският план за развитие на Община Своге 2014-2020 г. е част от общата 
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 
установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за 
регионално развитие. Общинският план за развитие е основополагащ, стратегически, 
динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на 
устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.  Стратегическият 
документ на Община Своге определя средносрочните цели и приоритети за развитие, 
които отчитат специфичните характеристики и потенциала за развитие на общината. 
Очертани са основните сфери на развитие през програмния период, като е определено 
къде да се насочат средствата и усилията, така че да се постигне максимален ефект, с 
оглед на поставените цели в ОПР 2014 -2020 г.  В разработения ОПР е определен 
фокус, с цел  концентриране на  ресурсите, с които разполага общината върху 
потенциално перспективни сфери за развитие на територията на община Своге. На 
базата на този фокус са разписани и се изпълняват стратегическите цели, заложени в 
ОПР. Реализацията на дейностите по общинския план, както и цялостното му 
изпълнение, се осъществява чрез два подхода. Единият е чрез използване на 
възможностите и ресурсите на Оперативните програми за периода 2014-2020 г., както 
и Програмата за развитие на селските райони - кандидатстване по конкретни проекти 
чрез включване на мерки и дейности от Плана. Вторият е чрез партньорства на 
местната власт с частния бизнес и НПО, с цел  да се реализира друга част от мерките и 
проектите чрез собствени средства. 

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се организира 
от Кмета на общината, а орган за наблюдение на общинския план за развитие е 
общинският съвет.   

Общинският план за развитие на община Своге за периода 2014 - 2020 г. е  
разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на 
Софийска област за периода 2014 - 2020 г., Стратегия „Европа 2020", Национална 
програма за развитие: България 2020 и други приложими стратегически документи. 
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Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в 
стратегическите насоки и законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на 
регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, 
разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на 
политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в 
ЕС. Най-общо, стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на 
икономическите, социалните и териториалните различия, както и към подобряване на 
жизнения стандарт. НПР БГ 2020 проследява актуалното състояние на факторите за 
икономическо развитие и се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно 
фокусиране на някои от тях. Общинският план за развитие е разработен в 
съответствие с:  

 Национална програма за развитие на България 2020 (водещ стратегически 
документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 
2020 г.); 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (определя 
дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие. Има 
интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики 
на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.); 

 Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г. 
(отразява специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на 
областите и общините, включени в териториалния обхват на района); 

 Областна стратегия за развитие на Област София 2014-2020 г. (стратегически 
документ, който определя обща стратегическа рамка за развитие на областта в 
средносрочен план, като формулира цели и приоритети за интегрирано и 
устойчиво развитие). 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 
община Своге  за периода 2014-2020 г.  не отменя приетия ОПР, а го допълва. С оглед 
закъснението на реализацията на национално ниво на програмния период 2014 – 2020 
г. за финансиране на проекти за постигането на определени цели и индикатори, 
заложени в ОПР на Община Своге, следва в оставащия период за реализиране на 
плана  да се предвиди по-интензивна работа в областта на разработването и 
изпълнението на проекти. 
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I.АКТУАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И 
СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 

1. Обща характеристика на общината 

1.1. Местоположение, граници и място в административно- 
териториалната и регионалната структура 
 

Община Своге е разположена в западна България, в северната част на 
Югозападен регион и северната част на Софийска област. Общината влиза в състава 
на 23-те общини на Софийска област. На запад граничи с общините Годеч и 
Костинброд (Софийска област), на север с общините Вършец (област Монтана), Враца 
и Мездра (Врачанска област), на изток с община Ботевград и на юг - с община София-
град Община Своге има площ от 869 кв.км, което съставлява 12,27 % (втора по 
големина) от територията на Софийска област, 4,26 % от територията на Югозападен 
район, и 0,78 % от територията на България. Общината обединява 38 населени места, 
от които 1 град (общинският център град Своге) и 37 села, сред които по-големите - 
Искрец, Владо Тричков, Лакатник, Церово и др. Територията се намира в пределите 
на Западна Стара планина и се пресича субмеридионално от Искърския пролом. Тя 
включва части от планините: Мала, Понор, Козница, Врачанска, Ржана, Голема, 
Мургаш и Софийска. Отводнява се от река Искър и нейните притоци Искрецка, 
Батулийска, Габровница и др. Основната част от селищата и придружаващите ги 
обработваеми площи са разположени в ниските части на релефа, привързани към 
Искърския пролом.  

Географското разположение на общината създава добри предпоставки за 
активизиране на връзките със София и по-големите стопански центрове в Западна 
България и привличане на инвестиционни интереси за усвояването на планинските 
ресурси в подкрепа на местното стопанско развитие и за подобряването на условията 
за живот на населението в този планински район. 

 

1.2. Релеф 
Релефът е предимно средно и нископланински, дълбоко разчленен от река 

Искър и нейните притоци. Територията на общината включва части от: Мала планина 
(Церия, 1234 м; Лиляко, 1118 м), Понор (Сърбаница, 1481 м; Препасница, 1469 м; 
Косовица, 994 м), южните дялове на Козница (Смильова могила, 1357 м; Червена 
кукла, 1205 м), южните дялове на Врачанска планина (Бегличка могила, 1481 м; 
Пьршевица, 1431 м), най-западните части на планината Ржана (Козница, 1637м; 
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Леската, 1292 м), Голема планина (Издримец, 1493 м; Яворец, 1348 м), западните 
дялове на Софийска планина (Гола глава, 1102 м) и северозападните разклонения на 
Мургаш (Камарата, 1182 м). Територията се отнася към западната част на 
Старопланинската система от морфографската подялба на страната. Дълбоко 
всечените в планинските склонове речни долини обуславят голямо вертикално 
разчленение на релефа (над 400 м/км2), което към билните заравнености спада до под 
100 м/км2. Сравнително високи (0,5-2,0 км/км2) са стойностите и на хоризонтално 
разчленение, които отново намаляват към билните планински части (0,5-1,0 км/км2). 
На този фон относително ниски стойности на морфометричните показатели се 
наблюдават в планините Понор и Мала, причина за което са широко развитите слабо 
разчленени карстови заравнености без повърхностен отток. Средните наклони на 
топографската повърхнина се променят от под 5° в билата до 25°-30° в планинските 
склонове (География на България, 2002). Съвременният релеф е комплексен резултат 
от проявата на фактори с природен и антропогенен произход, където водещо значение 
има масивният характер на планинските структури, формиран върху сложния 
гънково-навлачен строеж на Свогенската антиклинала. Орографската ос е изтеглена в 
посока северозапад-югоизток. На съвременния етап определяща роля за развитието на 
релефа имат денудационните, ерозионните и карстовите процеси. В билните части на 
планините се разкрива палеозойският фундамент, представен от аргилити, 
алевролити, пясъчници. Върху тях широка площна изява имат ерозионните процеси. 
Фундаментът е широко припокрит от триаски и юрски материали - варовици, 
доломити, брекчоконгломерати, пясъчници, създаващи среда за развитието на активни 
карстови процеси - карни полета, понори, пещери, пропасти, карстови извори 
(територията се отнася към Врачанския, Понорския и Безденския карстови райони). В 
обхвата на Искърския пролом и дълбоко всечените долини на притоците му 
съществуват условия за проява на свлачищно-срутищни процеси. Така представените 
особености на релефа (пресечен планиниски терен, стръмни наклони, дълбоки 
долинни врязвания, карст) създават сериозни затруднения пред изграждането и 
поддържането на стопанска и селищна инфраструктура. Висока потенциална опасност 
съществува от проява на свлачищно-срутищни и широкоплощни ерозионни процеси, 
които се отразяват неблагоприятно върху почвената покривка и условията за 
акумулиране на пресни води. Карстовият релеф на Понор, Мала и Врачанска не 
позволява развитие на речно-долинна мрежа и ограничава обема на пресноводните 
ресурси на общината. 

1.3.  Климат 
Според климатичното райониране на България територията на Община Своге 

попада в района на Западна и Средна Стара планина на Умерено- континенталната 
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климатична област. Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, 
сред които разнообразието на планинския релеф (експозиция, надморска височина, 
наклони, хоризонтално и вертикално разчленение), широкото площно присъствие на 
карстови повърхнини, характерът на атмосферния пренос, наличието на дълбок речен 
пролом със субмеридионална ориентация, присъствието на естествена горска 
растителност, антропогенизацията на територията. За целите на анализа в 
изследването са използвани данни от станциите Искрец (527 м н.в.), Своге (468 м н.в.) 
и Бов (850 м н.в.), както и данни от станция Петрохан (1400 м н.в.), разположена 
извън територията на общината, но представителна за територията от гледна точка на 
географско разположение и надморска височина. Средните годишни температури за 
района са около 3,5°С. Температурната сума за периода с температури над 10°С 
достига едва 1400°С. Годишната температурна амплитуда е ниска - до 19,0°С (Велев, 
2010). 

Обобщеният анализ показва, че районът се характеризира със студен 
планински климат, висока облачност и висока относителна влажност. Климатичните 
режими по територията създават добри условия за развитието на горско стопанство и 
пасищно животновъдство и само на ограничени площи - за развитие на земеделие в 
планински условия. Ветровата циркулация и валежният режим способстват за 
самопречистването на въздуха. Като неблагоприятни фактори за стопанството могат 
да бъдат посочени високият брой на дните с мъгли, високият брой на дни с обща 
облачност и трайното задържане на снежна покривка за период от четири месеца. 
Рисковите фактори се свързват със възникването на условия за проява на орографски 
извалявания (главно при северна експозиция на планинските склонове), чиито 
последици имат силно негативен ефект - свлачищно-срутищни процеси, ерозия, 
наводнения. Това създава затруднения за поддържането на селищната и стопанската 
(предимно транспортна) инфраструктура. 

Разнообразието в планинския релеф и особеностите на развитата в него речно- 
долинна мрежа създават предпоставки за формирането на локални микроклиматични 
характеристики в някои понижения в релефа, благоприятни за комфорта на местното 
население. По поречието на р. Искрецка (приток на р. Искър) се наблюдава 
микроклиматичен режим, изключително подходящ за балнеолечение на белодробни 
заболявания. 

Агроклиматични ресурси - областта разполага с агроклиматичен потенциал за 
отглеждане на зърнени, фуражни, технически култури и някои трайни насаждения, но 
на ограничени площи, предвид условията на релефа и разнообразието в 
микроклиматичните условия. Община Своге е определяна като територия без риск от 
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засушаване (www.meteo.bg'). Според Агроклиматичното райониране на България 
(Хершкович, 1984) територията се отнася към четири района: 1. Топъл и засушлив 
район (ниските части в релефа, привързани към Искърския пролом), благоприятстващ 
отглеждането на средно топлолюбиви, среднокъсни култури, в т.ч. царевица, фасул, 
соя, слънчоглед, цвекло; 2.Умерено топъл до умерено прохладен слабо засушлив 
район (ограничени по площ планински територии в териториална близост до 
Искърския пролом), благоприятстващ отглеждането на малко топлолюбиви ранни 
култури, в т.ч. фасул, слънчоглед, цвекло, пшеница, люцерна, овес, картофи, фий, 
влакнодаен лен; 3. Умерено топъл до умерено прохладен влажен район (основната 
част от планинските територии в общината), благоприятстващ отглеждането на малко 
топлолюбиви ранни култури; 4. Прохладен и влажен район, чиито климатични 
условия не предполагат развитие на земеделие (най- високите билни части на 
планините). 

Потенциал за използване на ВЕИ - данните за териториалното разпределение 
на пряката слънчева радиация и режима на ветровете дават основание да се твърди, че 
в района съществува потенциал за използването, както на ветровата, така и на 
слънчевата енергия в качеството им на възобновими източници на енергия. Според 
същите анализи община Своге попада в зона на малък ветроенергиен потенциал, 
където средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Най-висока е 
скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента 
(септември, октомври). В същото време добре изразени са плътността на енергията на 
ветровия поток (на височина 10 м над земната повърхност)  и денонощният ход на 
скоростта на вятъра, предвид наличието циркулация в условията на голяма проломна 
долина с транзитен характер на реката (Искърският пролом) и на планинско-долинна 
циркулация. 

1.4. Води 
Речната мрежа в пределите на община Своге се отнася изцяло към Дунавския 

водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от река Искър и 
основните й притоци в тази част от водосбора - река Прибойница, Трескавец, 
Искрецка, Рединска, Дълбочица, Батулийска, Габровница, Варовитица и др. Речната 
мрежа на река Искър се отличава със средна гъстота от 1,1 км/км2 и сложен планов 
рисунък - дървовидна структура и переста конфигурация в средното течение 
(Христова, 2012). Река Искър извира север-североизточно от вр.Дамга (2666,5 м) в 
Северозападна Рила. Влива се в река Дунав източно от село Вайкал. Има дължина от 
368 км и обща площ на водосбора от 8 646,2 км2. Следният й наклон е 6,7%о, а 
коефициентът на извивливост - 1,9. В пределите на община Своге приема множество 

  
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Своге за периода 2014-2020 г. 
11 

 
 



притоци. Река Батулийска извира северно от вр. Мургаш (1678 м) и се влива в река 
Искър при с.Реброво. Има дължина от 40,2 км и обща площ на водосбора от 256 км2. 
Приема притоците Бързата, Огойска, Елешница, Кръстешка. Река Искрецка извира от 
карстов извор в Мала планина, северозападно от вр. Габера (931,9 м). Влива се в река 
Искър при гр. Своге. Има дължина от 21,6 км и обща площ на водосбора от 252,7 км2, 
в който участват реките Боровска, Баломир, Свидненска, Брезенска. Река Габровница 
извира западно от вр.Брезовишка чука (1377,9 м) в планината Ржана. Образува речна 
система от голям брой притоци, подхранващи се от карстови извори (Еленовдолска, 
Зеленишка). Влива се в река Искър след с. Габровница. Има дължина от 22 км и обща 
площ на водосбора от 96,2 км2 (Христова, 2012). Районът се отличава със значителна 
водоносност. Пълноводието на реките настъпва в периода февруари-юни (64,8% от 
годишния отток), с максимален отток през месец април, а маловодието е с 
продължителност юли-ноември при изразително ниски стойности през август (2,3%). 
Предвид характера на подстилащата повърхност подземното подхранване участва с 
48% във формирането на сумарния отток. Значително участие има карстовото 
подхранване. Снежното подхранване формира 28%, с нарастване на стойностите при 
по-ниска надморска височина. Средният многогодишен отток на реките е около 480 
мм/год, но се променя в много широк диапазон - 180-620 мм/год (Йорданова, 2002). 
Стойностите на повърхностния отток следят същата тенденция като спадат от 400 
мм/год в среднопланински условия до 100 мм/год в Искърския пролом. Подземният 
отток варира от 200 мм/год до 50 мм/год. Отточният коефициент (% от валежите) 
достига 61%. Сумарното изпарение от речните басейни е относително ниско - 200-400 
мм/год, с по-ниски стойности с нарастване на надморската височина. Реките са 
определяни като слабо поройни, с изключение на тези във Врачанска планина и 
Козница (силно поройни), със средна честота на речните прииждания от 6 до 8 пъти 
годишно. Средният максимален модул на оттока на речните прииждания достига 201-
250 л/сек/км2 (География на България, 2002). Съгласно Хидрохимичната 
класификация на реките водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-
сулфатни. В района съществуват условия за формиране предимно на карстови и 
пукнатинни води, но те показват голямо разнообразие в дълбочината на залягане и 
силно варират по отношение на водния дебит, който средно е 1,63 л/сек/км2. Това 
затруднява осигуряването на пресни питейни води и ефективното стопанисване на 
водните ресурси. Районът включва карстовите басейни - Милановски и Искрецки . Те 
се подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от хидрографската 
мрежа във вид на извори. Сред най-големите са изворите край с.Искрец и изворът 
Житолюб при е. Лакатник, достигащ максимален дебит от 13 000 dm3/sec. 
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Предвид характера на релефа, само на отделни места има условия за 
формиране на малки колектори от грунтови води в алувиалните речни наслаги. 
Разполагаемият ресурс е нисък и без значение за стопанско ползване. 

Територията на общината се отличава с висока водоносност, слабо изпарение и 
слаби колебания на речния отток, но речните системи се характеризират като 
поройни, с проломен характер на долинните врязвания и наличие на свлачищно-
срутищни форми в склоновете. На това основание важно значение за стопанската 
практика имат хидротехническите корекции и завиряванията. Характеристиката на 
речните течения позволява използването на водите за производство на енергия. През 
2008-2009 влизат в експлоатация ВЕЦ „Лакатник” и ВЕЦ „Свражен”, които са 
първите  от общо 9 малки централи в каскада „Средец Искър” (съоръжение от руслов 
тип с обща мощност от 25,7 MW). 

Независимо от водоносността на територията, водните ресурси на Общината са 
сравнително ограничени. Те се формират както от речни води, така и от подземни 
карстови води, които се използват за питейно-битови и промишлени нужди, което 
изисква повишено внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както 
повишен контрол върху замърсяванията, така и предприемането на мерки за 
почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепването на речните брегове, 
където това е необходимо, съгласуване на изгражданата транспортна и друга  

1.5. Почви 
Климатичните особености на умерено-континенталния климат в планински 

условия, геоложката основа и характерът на естествената растителност са 
способствали за образуването на разнообразна почвена покривка. Според почвено-
географското райониране на България (Нинов, 1997) територията на Общината попада 
в Старопланинския средновисок пояс на Долнодунавската почвена подобласт. 
Основните почвени типове са метаморфни (Cambisols), плитки (Leptosols) и наносни 
почви (Fluvisols). 

Най-широко разпространени са метаморфните кафяви планинско-горски почви. 
Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка мощност на 
хумусния хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен 
капацитет, добра дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично 
затревени пространства) имат значение за земеделието - отглеждане на картофи и 
малини, или използването им за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация 
при наличие на несъобразено антропогенно натоварване. За карстовите терени 
присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни почви (рендзини). Почвената 
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покривка на рендзините е фрагментирана от голи варовити скали и карстови 
образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения на скални късове 
и високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус варира от 2 до 
10-12% при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват ефективното им 
стопанско усвояване. Азонално представени са и наносните почви (Fluvisols), 
формирани в речните тераси. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, овощия, 
ливади. Продуктивните възможности на почвите в района са силно ограничени и 
представляват интерес за стопанско ползване само на отделни терени. Предвид на 
комплексните природно-географски условия почвите в района са силно уязвими на 
ерозия и деградация, което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на 
почвените ресурси. 

1.6. Земеделски територии и Горски фонд 
Общата площ на община Своге е 869,2 км2. Териториалното разпределение по 

видове земеползване (nwo.i. 1.4.) напълно съответства на планинския характер на 
територията на общината - най-висок дял (59,3%) заемат земите, предназначени за 
целите на горското стопанство. Следват ги селскостопанските територии с около 
35,4% (301 351 дка11), от които обработваемата площ е едва 152 030 дка или 17.4% от 
общата площ на общината. По начин на трайно ползване земеделските земи биват: 
ниви, лозя, трайни насаждения, ливади и пасища. С най-голям дял в структурата на 
обработваемата земя са естествените ливади с приблизително 80.5% или 122 000 дка, 
нивите заемат 18 000 дка или приблизително 11.5 % от обработваемата земя, а угарите 
заемат 12 242 дка или приблизително 7.9%. Земеделската земя е силно фрагментирана 
в отражение на особеностите на планинския релеф, което не позволява развитието на 
ефективно земеделие. Прегледът на териториалното разпределение на 
селскостопанските земи по землища (пшбл. 1.4.) показва, че с най-висок процент 
спрямо общата площ на землището разполагат селата Зимевица (70,9%), Добравица 
(70,6%), Брезе (55,9%). На територията на общината няма изградени 
хидромелиоративни съоръжения. Тези обстоятелства предполагат по-добри условия за 
развитието на животновъдната практика и само на ограничени площи на 
растениевъдство. 

Територията е слабо засегната от процесите на урбанизация - едва 4,2% заемат 
селищните структури. Те са привързани основно към долинните участъци на реките и 
често имат разпръснат характер в отделни махали, което отново се обяснява е 
характеристиките на релефа. Под 0,5 % от територията е използвана за транспортна 
инфраструктура. Това ограничава транспортната достъпност на района, но е 
предпоставка за избягване на фрагментацията (и производните й негативни процеси в 
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загуба на горска растителност, ерозия и почвена деструкция) на горските и 
земеделските площи. 

На територията на община Своге функционират две горски стопанства - 
Държавно горско стопанство “Своге” и Държавно ловно стопанство „Витиня“ . 
Община Своге е собственик на 47 433.6 дка гори или на 9.2 % от горския фонд, които 
се стопанисват от специализирано звено “Горско и селско стопанство“, към 
общинската администрация, създадено на основание чл. 181 от Закона за горите към 
община Своге. Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските 
територии са: дърводобив, възобновяване и залесяване. Местното население ползва 
дърва за огрев (около 19 600 куб. м. годишно) и малки количества строителна 
дървесина (под 500 куб. м. годишно). Значимо е и вторичното използване на горите 
(листников фураж, горски плодове и билки)13. В преобладаващата част от населените 
места в общината горскостопанските площи надхвърлят 55% от общата площ на 
землищата. 

Високият процент горски площи има изразителни поддържащи и регулиращи 
функции. Това се изразява в много благоприятно влияние върху поддържането на 
водните и почвените ресурси в общината, ограничаване на негативни деструктивни 
процеси като ерозия, свлачища и срутища. Обобщеният анализ показва, че общината 
разполага с ограничени по площ земеделски земи. От тях с най-висок дял са ливадите, 
което създава по-добри условия за развитието на животновъдството и само на 
ограничени площи на растениевъдство. Обработваемата земя е силно фрагментирана, 
което не позволява развитието на ефективно земеделие. 

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

1.7.Биологично разнообразие 
В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към 

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

1.7.1. Растителни видове 
В най-ниската част на склоновете при северна експозиция доминират дъбовите 

гори, съставляващи формацията на горуна (Querceta dalechampii). В среднопланински 
условия преобладаващо участие има формацията на бука (Fageta moesiacae). 
Значителна част от карстовия субстрат на планините Козница, Понор, Врачанска и 
Ржана е заета от гори от мизийски бук (Fagus moesiaca). В южните ниски склонове на 
Врачанска планина се наблюдава производна растителност от келяв габър (Carpinus 
orientalis). В Искърския пролом е характерно образуването на формацията на водния 
габър (Ostryeta carpinifoliae). Ниските десни долинни склонове на пролома са покрити 
с вторично възникнали гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus 
orientalis), а в долината между Своге и Реброво, както и в склоновете на река 
Искрецка, са разпространени смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus 
frainetto) (Асенов, 2006). 

Силно неблагоприятно влияние имат опожаряванията, практикувани в 
миналото върху билните зони в планините за увеличаване площта на пасищата. 
Непосредственият ефект от тези действия е драстичното засилване на ерозионните 
процеси. 

Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения, сред 
които жълта тинтява (Gentiana luted), бял равнец {Achillea millefolium complex), 
кукуряк 

Районът е изключително богат на редки и защитени видове. Тук са установени 
находища на 50 растителни вида балкански ендемити, 90 вида и подвида български 
ендемити и 20 вида локални ендемити (Асенов, 2006). В Искърския пролом между 
Своге и Лакатник са находищата на българските ендемити велчево плюскавиче (Silene 
velcevii) и ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii). Във Врачанска планина се 
наблюдават ендемитните находища на балканската власатка (Festuca balcanica), 
нейчевата власатка (Festuca xanthina), жешлята (Acer heldereichii) и на редкия вид 
сръбска синя китка (Orobanche serbica). 

1.7.2. Животински видове 
Старопланинският район е богат на речна пъстърва, лешанка, говедарка и 

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

Горските ресурси на района съставляват 59% от площта на общината. Те се 
поддържат от териториалното поделение на държавно горско стопанство „Своге“ в 
град Своге и от Държавно горско стопанство „Витиня“. ДГС Своге изпълнява 
горскостопанските планове за горските територии и ловностопанските планове в 
държавните ловни стопанства. Залесяване се извършва предимно със засаждане на 
иглолистни видове. В стопанството се развъжда ценен дивеч като: сърна, благороден 
елен, фазан и дива свиня. 

Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането 
на водните и почвените ресурси в Общината (особено предвид на наличието на 
карстови терени в пределите на планините на запад от Искърския пролом), за 
предотвратяване на наводненията и смекчаване на негативните ефекти от ерозията и 
дефлацията. На това основание е необходимо нейното поддържане и опазване в 
близки до естествените й характеристики, както и ограничаване на 
антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси на фрагментация и 
деструкция. 

1.8. Защитени територии 
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на 

община Своге се включват защитени територии от три категории (природен парк, 
природна забележителност и защитена местност): 

• Природен парк „Врачански Балкан” (в пределите на община Своге 
включва землищата на селата Дружево, Миланово и Оплетня); 

• Природна забележителност „Бабин пласт - вековна дъбова гора” 
(с.Редина); 

• Природна забележителност „Джуглата” (с.Церово); 
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• Природна забележителност „Елата” (с.Зимевица); 
• Природна забележителност „Манастир Седемте престола” 

(с.Осеновлаг); 
• Природна забележителност „Синия вир” (с.Губислав); 
• Природна забележителност „Скакля“ (с.Заселе); 
• Природна забележителност „Темната дупка“ (с.Лакатник, с.Миланово) 
• Защитена местност „Лакатнишки скали” (с.Миланово); 
• Защитена местност „Трескавец“ (с.Бов, с.Желен). 

Представителен за района е природният феномен „Лакатнишки скали“ - 
комплекс от скални венци, откоси, пирамиди и стълбове, пещери и карстови извори, 
развити сред мезозойски варовити скали по западния склон на долината на р. Искър 
между р. Пробойница, западно от гара Лакатник и Турския дол, при с. Оплетня. Те 
представляват най-атрактивната част от забележителния каньон на р. Искър. Основата 
на скалните венци е на надморска височина между 400 и 500 m, а максималната 
височина достига до 700 ш. Най-атрактивната част от скалния венец при пещерата 
Темната дупка и карстовия извор Житолюб се посещава от туристи през всички 
сезони на годината. Лакатнишките скали са обявени за природна забележителност 
през 1989 г. Защитената територия попада в пределите на обособения по-късно 
Природен парк „Врачански Балкан” (http://mgu.bg/geosites/lakatnishki-skali.html). 

В обхвата на анализираната територия са обявени следните защитени зони по 
НАТУРА 2000: 

33 Западна Стара планина и Предбалкан - BG0001040 за защита на 
местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни 
и храстови съобщества върху варовик и др.; 

33 Врачански Балкан - BG0002053 за защита на птиците, сред които 
белоопашат мишелов, бухал, горска чучулига, градинска овесарка, ливаден дърдавец, 
орел змияр, осояд, планински кеклик и др.; 

• 33 Врачански Балкан - BG000166 за защита на местообитанията на букови 
гори, дъбово-габърови гори, церово-горунови гори, полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик и др.;  

• 33 Западен Балкан - BG0002002 за защита на птиците, сред които царски орел, 
белогръб кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял 
щъркел, горска чучулига; 
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• 33 Искърски пролом - Ржана - BG0001042 за защита на местообитанията на 
дъбово-габърови гори, букови гори, церово-горунови гори, полуестествени 
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и др.; 

• 33 Понор - BG0002005 за защита на птиците, сред които белоопашат 
мишелов, горска чучулига, градинска овесарка, ливаден дърдавец, планински 
кеклик, сирийски пъстър кълвач и др.; 

В границите на общината попадат множество пещери, от които 9 представляват 
спалеологически забележителности. Най-дългата пещера в Стара планина е “Темната 
дупка”, която се намира в подножието на Лакатнишките скали. 

На територията на общината се намират 6 вековни дървета: 
- ВД 1473 - зимен дъб (Quercus peiraea), - с. Свидня. м. "Старо село" 

обявено със Заповед № 851/10.08.1983 г./КОПС; 
- ВД 1474 - зимен дъб (Quercus petraea) - гр. Своге. ман. "Св. Петка”- 

обявено със Заповед № 851/10.08.1983 г./КОПС; 
- ВД 1475 - цер (Ouereus cerris) - гр. Своге, кв. Дренов, ул. "Дунав” - 

обявено със Заповед № 851/10.08.1983 г./КОПС; 
- ВД 1476 - цер (Quercus cerris) - гр. Своге, кв. Дренов. ул. "Ст. Караджа" 

I7 - обявено със Заповед № 851/10.08.1983 г./КОПС: 
-ВД 1477 - 3 бр. цер (Quercus cerris) - гр. Своге, кв. Дренов. Гробищен парк 

обявено със Заповед № 851/10.08.1983 г./КОПС: 
- ВД 1478 - ясен (l-'raxinus excelsior) - е. Редина, м. "Локва” - обявено със 

Заповед jV 851/10.08.1983 г./КОПС.  
Територията на община Своге се отличава с богато биоразнообразие, в 

частност 
- букови гори и калцифилни видове. Обект на защита са 10 защитени 

територии и 6 защитени зони по НАТУРА 2000. Съхраняването и поддържането им 
изисква повишено внимание за умело интегриране на тези територии в стопанската 
организация на територията. Богатото биоразнообразие, наред с особеностите на 
релефа, са фактори за развитие на горско стопанство, билкарство, пчеларство, 
гъбарство, рибовъдство, специализирани видове туризъм, в т.ч. екотуризъм, 
спелеотуризъм, алпийско катерене, лов, риболов, спорт и др. 

1.9. Културно - историческо наследство 
Благоприятните природни характеристики и наличието на водоизточници са 

първата предпоставка за появата на антично селище. В софийската долина има 
доказателства за над 40 малки селища, за това не е учудващо, че и първите 
свидетелства за живот са намерени тук. Монети от IV век пр. Хр. - I век, както и IV - 
VI век, доказват че след тракийското племе трибали, тук се е формирало и селище, с 
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цел защита на пътя от Сердика към северните провинции. В последствие региона е 
част от Първата българска държава, когато са възникнали с. Искрец и с. Свидня. 

В района има запазени останки на църкви от Втората българска държава, както 
и такива от периода на Османското владичество 15 - 16 век. Наличието на 
многобройните християнски храмове по това време се обуславя от нуждата в 
упование на множеството хора, които бягат от равнините и се крият във високите 
планински райони, а основната защита се извършва от хайдутите. През 1871 година 
идва Васил Левски, като целта му е да основе революционен комитет. Той пребивава в 
манастирската църква „Св. Петка“ в Своге. Докато до Освобождението големите 
градове на България процъфтяват, развиват се градоустройствено като София, 
Пловдив, Варна, то малките населени места високо в планината се занимават със 
земеделие, животновъдството и дърводобив, което не е така доходоносно като 
търговията и занаятчийството. Чак след 1878 г. и построяването на железницата 
разцъфтява района и бързо напредва в икономически аспект, а за населението му се 
отварят нови възможности. 

Запознавайки се с културно-историческите напластявания, получаваме 
обяснение и на големия брой регистрирани и обнародвани в държавен вестник 
културни ценности — общо 92 на брой. Разнообразието в епохите в съчетание с 
природните забележителности на територията е основа за развитието на туристически 
пакети с различна насоченост. Развитието на общината е пряко свързана с 
реализиране на местния потенциал, като културното наследство в колаборация с 
неповторимия ландшафт и неосезаемото наследство, следва да доведат до подем. 
Паметниците на културата, които са в изобилие в общината, са носители на духовни 
послания от миналото, като според съвременните виждания за отговорно обществено 
отношение към вековните традиции, трябва да бъдат предадени в цялото си богатство 
и автентичност на бъдещото поколение. Общината разполага с недоразвит ресурс, 
като неговото усвояване трябва да стане в съответствие с международната практика в 
опазването. 

Опазването е мощен ресурс, захранващ различни клонове на икономиката, но 
за да се превърне в печелившо за населението, то трябва да бъде опазено. 
Концепциите за опазване в последните години на миналия и началото на този век 
коренно са се променили, като от „мумифициране“ на културните ценности, се 
достига до опазване чрез адаптация и добавяне на принадена стойност след 
реставрация. Инкорпорирането на паметниците в съвремието ни започва на 
градоустройствено ниво. 
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Списъкът с НКЦ е последно актуализиран 80-те години, като първата важна 
стъпка е да се направи оценка на състоянието на тези обекти, както и тяхната 
непосредствена градоустройствена среда, осигуреност, степен на намеса и 
достъпност. 

След актуализация на списъка, ще бъдат приоритизирани тези обектите с най-
добри възможности да се превърнат в интерес и емблема за общината. 

Материалното и нематериалното наследство на територията на общината 
трябва да се развива, да се формират туристически маршрути и пакети, за да може 
наличните дадености да бъдат популяризирани. Всички дейности, свързани с 
културното наследство, трябва да са законово обосновани и да се реализират след 
изработването на стратегия. Най-широкодостъпният метод е включването на обектите 
в сайт, за да станат част от дигиталното културно наследство, като се съобразява с 
изискванията, поставени в „Хартата за дигитално наследство“, приета на 32-рата сесия 
на Генералната конференция на Юнеско на 17 октомври 2003 г. 

На територията има 2 обекта с национално значение, като и двата са 
художествени - стенописите в църквата „Успение Пресвети Богородици“ (с. Искрец), 
а другият е „Църква Покров Богородичек“ в манастира „Седемте престола“ или т.н. 
Осеновлашки манастир. Осеновлашкият манастир е функциониращ, като въпреки че 
църквата датира от 11-12в., самият манастир и градоустройственото му решение носят 
Възрожденски белези. На първо място той е с един двор, докато в предишните епохи 
са били с по 7-8 отделни двора. Високите зидове на двора, образуват вътрешното 
пространство, където е ситуирана и църквата. Тя е пример за архитектурно-
художествен синтез, като освен изписването на църквата и иконите от 17-19век, тя 
има и необикновено планово решение. Тя е отремонтирана но нейната 
многопрестолност се корени още в първоначалния и вид от кръстокуполен наос и 
шест параклиса. След ремонта се пристроява открита нартика в характерно за 
Възраждането обемно решение а седемте престола остават, като вече забравена 
архаична система. 

Останалите КЦ са: 
С. Бакьово: 
1. Църквата ; архитектурно-строителен С. Батулия: 
1. Странноприемницата при църквата „Св. Никола4' 
2. Църквата „Св. Никола“ с манастирската сграда; архитектурно-

строителен и художествен 
3. Паметник на майор Томпсън ; исторически 
4. Ранновизантийска крепост Градището при м. „Манастира“, „Градо“, 1км 

източно; археологически 
5. Металодобив, м. „Циганска могила“; 1км източно; археологически 
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6. Средновековен манастир, м. „Манастира“, 1км източно; архитектурно- 
строителен 

С. Бов: 
1. Църква „Възнесение Христово“, художествен 
2. Воденицата на Георги Найденов Гергов - извън регулация, 

архитектурно- строителен 
3. Воденицата на Кирил Иванович Павлов- извън регулация, 

архитектурно- строителен 
4. Тепавицата на Петър Вунчев Григоров, махала Габровница - извън 

регулация, архитектурно-строителен 
5. Къща на Велика Иванова Гергова, махала Луково - извън регулация, 

архитектурно-строителен 
6. Къща на Кръстьо Вутов Леков, махала Луково - извън регулация, 

архитектурно- строителен 
7. Къща на наследниците на Цоньо Петров Кардашки, махала Луково - 

извън регулация, архитектурно-строителен 
С. Брезе: 
1. Църква „Св. Параскева“ - художествен 
2. Манастирска църква - художествен 
3. Чешма с каменни релефи, западно от църквата, на шосето - художествен 
4. Къща на Иван Владимиров, махала Бърдо - извън регулация; 

архитектурно- строителен 
5. Къща на Георги Иванов, махала Бърдо - извън регулация; архитектурно- 

строителен 
6. Къща на Иван Иванов Кръстанов, махала Бърдо - извън регулация; 

архитектурно-строителен 
7. Къща на Костадин Гелев, махала Бърдо - извън регулация; 

архитектурно- строителен 
8. Къща на Радко Милчев Пенчев, махала Белина - извън регулация; 

архитектурно- строителен 
9. Къща на Александър Манолов Лалев, махала Ласа Могила - извън 

регулация; архитектурно-строителен 
С. Буковец: 
1. Църква „Св, Николай“ ; художествен Късносредновековна църква : 

археологически 
2. Църква „Св, Троица“, махала Оградище ; художествен 
3. Надгробна могила, м. „Кръста“, югоизточно във вилната зона; 

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

Югозападно; археологически 
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5. Надгробна могила на билото на Старопланинско възвишение; 
археологически 

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

С. Желен: 
1. Църквата „Св. Кирик и Юлита“; художествен 
2. Къща на наследници на Иван Лалов - извън регулация; архитектурно-

строителен 
3. Къща на наследници на Кръстан Цонев - извън регулация; 

архитектурно- строителен 
4. Група от две къщи на братя Еленкови - извън регулация; архитектурно- 

строителен 
С. Зеселе: 
1. Група от две къщи на Марин Симеонов - махала Селище; архитектурно- 

строителен 
С. Зимевица: 
1. Църквата „Св. Теодор Тирон“ - художествен 
2. Къща на Симеон Планчев Савов - архитектурно-строителен 
С. Искрец: 
1. Стенописите на църквата „Успение Пресвета Богородици“ - Санаториум 

- художествен (НАЦИОНАЛНО) 
Комплекс от сгради към църквата „Успение Пресвета Богородици“ - манастира 

(сега жилище за персонала) и санаториума, махала Санаториума - архитектурно- 
строителен  

2. Църква „Свети Николай“; художествен  
С. Лакатник:  
1. Средновековно градище, м. „Куленица“, бкм. югоизточно: 

архитектурно- строителен от Античността и Средновековието 
2. Средновековно градище, колиби Заград, 3,5км. източно:

 архитектурно- строителен от Античността и Средновековието 
3. Развалини на манастир, м. „Тръстения“, 1,2км. южно: архитектурно-

строителен от Античността и Средновековието 
4. Лобно място, гара Лакатник: исторически 
5. Църквата „Св. Параскева“: художествен 
6. Воденицата на Георги Шунков, (Шуньовската): архитектурно-

строителен 
7. Воденицата на Георги Бенов, (Беневата): архитектурно-строителен 
8. Воденицата на Георги Исаев, (Тончовата): архитектурно-строителен 
9. Воденицата на Стоян Механджийски, (Механджийската): архитектурно- 

строителен 
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10. Воденицата на Манол Нанчов, (Врачанската), махала Осоя: 
архитектурно- строителен 

11. Воденицата на Георги Цветков, (Цветковата), махала Еросия: 
архитектурно- строителен 

С. Луково: 
1. Паметник на загиналите през 1912-18г., в м. „Руденицата“ - исторически 
2. Паметник на В. Грозданов в м. „Претварешо“ - исторически 
С. Меча Поляна: 
1. Антично селище, м. Сребърника, източно: археологически 
2. Ранновизантийска крепост, м. Градище, 2,5км. югозападно: 

археологически 
3. Римски път през селото, м. Сребърника: археологически 
4. Късносредновековна църква в селото: : археологически 
5. Надгробна могила в селото: : археологически 
6. Гробищна църква: художествен 
С. Миланово: 
1. Църква „Рождество Богородично“: художествен 
С. Огоя: 
1. Църква „Архангел Михаил“: художествен 
2. Къща на Любен Петков Гьокев- извън регулация; архитектурно-

строителен 
3. Къща на наследници на Стоян Гьошев Петров; архитектурно-строителен 
4. Къща на наследници на Стоян Владимиров Гьошев; архитектурно-

строителен 
5. Къща на Ангел Мишев; архитектурно-строителен 
6. Къща на Бано Василев; архитектурно-строителен 
7. Надгробна могила, м. „Валога“, м. „Гюндерица“, вилната зона: 

археологически 
8. Надгробна могила м. „Гюрмезова чука“, ляв бряг на р. Ябланица: 

археологически 
9. Надгробна могила в Огойска махала, десен бряг реката: археологически 
10. Ранновизантийска крепост, махала Шарабановци, 1,5км. северно от 

махалата и 4-5км. югоизточно от селото, от махала Градище: археологически 
11. Късноантична ранновизантийска крепост, м. „Огойско градище“, бкм. 

североизточно:археологически 
12. Римски път, Стара планина, връх Бигла към „Огойско градище“ 16-8км. 

североизточно от селото: археологически 
13. Средовековен манастир „Св. Панталеймон“, между Огоя и Буковец, на 

2,5-Зкм. северозападно:археологически 
14. Средновековен манастир и оброк „Св. Троица“, м. „Дървето“, западно от 

селото: археологически 
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С. Осеновлаг: 
1. Първа обществена сграда на кметството, сега собственост на Тодор 

Димов и държавата: архитектурно- строителен 
2. Къща на Стоян Павлов Пльочкарски, сега собственост на Петко 

Деянски: архитектурно- строителен 
3. Къща на Косе Тошев, сега собственост на Тодор Маринов Саботинов: 

архитектурно- строителен 
4. Църква “Покров Богородичек” - манастир “Седемте престола”:  
5. Паметник на загиналите по повод участието на България във войните от 

1885,1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години. 
С. Реброво: 
1. Гробищната църква “Благовещение”: художествен 
2. Праисторическо селище при гробищата, м.”Селище”: археологически 
3. Ранносредновековна крепост, махала Бабул: археологически 
4. Стар водопровод, махала Бабул: археологически 
5. Късноантична крепост - връх Могилата - 7-8 км. западно от селото: 

археологически 
6. Късносредновековна гробищна църква “Св. Богородица” - селските 

гробища - археологически 
С. Свидня: 
1. Къща на наследници на Доде Теков Стоянов, махала Круша - извън 

регулация: архитектурно-строителен 
Гр. Своге : 
1. Църква “Св. Петка” /стенописите/: художествен 
2. Паметник на загиналите през 1912-18 г.: исторически 
С. Томпсън : 
1. Воденица на Лозан Атанасов, махала Бабул - извън регулация: 

архитектурно - строителен 
С. Церово: 
1. Църква “Св. Параскева” : художествен С. Ябланица: 
1. Къща на Митър Чорбаджийски - комплекс със стопански постройки - 

извън регулация: архитектурно-строителен 
2. Къща на Гена Гетова Стойчева - извън регулация: архитектурно-

строителен 
3. Къща на Недко Стоянов Манчев - извън регулация: архитектурно-

строителен 
4. Надгробна могила, м. „Царева падина”, 8 км. източно, към махала 

Търсава: археологически 
5. Средновековен манастир, м. „Манастира”, 2 км. западно, десен бряг на 

Ябланишка река: археологически 
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 2. Състояние на местната икономика  

           2.1.Обща характеристика на икономиката на общината 
Структурата на общинската икономика е представена от преди всичко микро 

фирми, регистрирани на територията. Под границата от 5% са регистрираните 
дружества с малък и среден мащаб, като основната им част е съсредоточена в рамките 
на града. В съответствие с това основната част от формираните работни места са 
алокирани в град Своге, като едва около 1/3 от работните места създадени от местни 
дружества са позиционирани в по-малките населени места. Няма значителни промени 
по отношение на икономиката на общината от периода на разработване на ОПР. 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси. 

3.1. Демографска характеристика на населението.    
 

Демографската характеристика на общината е следствие от множество вътрешни 

фактори, като например социално-икономически и културно-исторически фактори, 

които оказват влияние върху динамиката на населението, неговата структура и 

прираст.  В същото време, демографските тенденции в общината следват тези на 

национално ниво, като задълбочаващата се демографска криза и застаряване на 

населението са характерни и за община Своге. Освен това, върху демографската 

ситуация в общината влияние оказват и редица общи тенденции, които са характерни 

за европейските страни по отношение на тяхното демографско, социално и 

икономическо развитие 

Броят на населението към 15.12.2017 година е 20 166 души по данни на 
Общината. Населението на общината съставлява около 0,3% от това на страната, и 
8,3% от това на областта. Към 15.12.2017 г. по данни на Главна дирекция Гражданска 
регистрация и административно обслужване (ГРАО),  броят на жителите е общо 
20 166 души, разпределени по населени места както следва (виж. таб. по-долу): 

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

           Област Софийска, община Своге към дата 15.12.2017 г. 
Населено място Постоянен адрес 

общо 
Настоящ адрес 

Общо 
Постоянен и 

настоящ адрес в 
същото населено 

място 
гр. Своге 
 

8222 7839 7344 
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с. Бакьово 
 

11 17 9 

с. Батулия 
 

114 125 97 

с. Бов 
 

81 86 71 

с. Гара Бов 
 

985 992 876 

с. Брезе 
 

159 176 147 

с. Брезов дол 
 

2 13 10 

с. Буковец 
 

10 19 7 

с. Владо Тричков 
 

1176 1310 984 

с. Габровница 
 

209 196 179 

с. Губислав 
 

34 47 27 

с. Добравица 
 

6 6 5 

с. Добърчин 
 

42 72 38 

с. Дружево 
 

167 152 130 

с. Еленов дол 
 

51 66 44 

с. Желен 
 

181 195 147 

с. Завидовци 
 

10 22 9 

с. Заноге 
 

23 38 21 

с. Заселе 
 

100 109 89 

с. Зимевица 
 

194 185 163 

с. Искрец 
 

1812 1711 1586 

с. Лакатник 
 

98 104 80 

с. Гара Лакатник 
 

1211 1128 1034 

с. Лесковдол 
 

59 72 45 
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с. Луково 
 

262 278 225 

с. Миланово 
 

406 416 347 

с. Огоя 
 

42 46 35 

с. Оплетня 
 
 

79 66 60 

с. Осеновлаг 
 

246 231  205  

с. Реброво 
 
 

818 819 726 

с. Редина  
 

67 59 47 

с. Свидня 
 

888 1024 822 

с. Томпсън 
 

797 772 694 

с. Церецел 
 

22 33 19 

с. Церово 
 

1495 1432 1325 

с. Ябланица 
 

77 113 71 

Всичко за 
общината 
 

20 166 19906 17718 

 

Табл.1, Източник  Община Своге
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2.Заетост и Безработица 
Местоположението на населените места на територията на община Своге, а именно 

близостта до столицата е силно определяща за пазара на труда.  

Ежедневните пътувания, с цел работа и мобилността на населението позволява на 
местните граждани да се реализират на пазара на труда в София, но в същото време да 
продължат да живеят в общината. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Своге, през 
последното четиримесечие на 2017 година трудовата заетост и равнището на безработица в 
община Своге се изразява в следните показатели: 

1. Равнище на безработица за последните 4 месеца на 2017 г. – 7.2 %  
2. Брой наети лица за последните 4 месеца на 2017 г. – 188 бр.  от тях 

• По Национални програми – 26 броя; 
• По Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ - 15 броя;  
• Реален сектор – 147 броя. 

3.Регистрирани безработни разделени по пол за последните 4 месеца на 2017 г. 

 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. Средно 

жени 357 358 360 361 359 

мъже 331 331 339 343 336 

  Табл.2, Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Своге 

 

4.Регистрирани безработни разделени по възраст за последните 4 месеца на 2017г. 

години 9 10 11 12 средно 

До 19 5 7 5 5 6 

20-24 23 26 25 27 25 

25-29 59 62 60 58 60 

30-34 52 49 53 50 51 

35-39 62 62 67 70 65 

40-44 77 73 78 80 77 

45-49 88 89 89 93 90 

50-54 93 97 99 97 97 

Над 55 229 224 223 224 225 

  Табл.3, Източник : Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Своге 
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 Съгласно информацията от ОПР, коефициентът на безработица в общината към 
31.12.2012 г. е бил 8.3%, което показва, че към настоящия момент има тенденция към 
понижаване на безработицата в общината, тъй  като по данни на Дирекция „Бюро по труда“ - 
гр. Своге, през последното четиримесечие на 2017 година трудовата заетост и равнището на 
безработица в община Своге са достигнали 7,2%. Тенденцията в община Своге  по отношение 
на безработицата е в синхрон с тенденцията със страната, а именно - намаляване на 
безработицата.  

3.3. Здравеопазване 
Здравните услуги на територията на община Своге през разглеждания  се предоставят 

от „МБАЛ - Своге“. С цел подобряване на условията за извършване на здравни услуги в 
общината е извършен ремонт на отделението по Вътрешни болести на общинската болница,  
на стойност 29 356,00 лева. Броят на леглата, които болницата осигурява е 85. Съществуват 
два медицински центъра, които са частна собственост - Медицински център "Своге“ ООД и 
Медицински център „Олимп“ ЕООД. На територията на общината работят общо 6 аптеки, от 
които 5 се намират в град Своге, а една - в село Гара Лакатник. 

3.4. Образование 
На територията на община Своге функционират общо 10 учебни заведения: 1 средно 

общообразователно училище, 1 начално училище, 1 професионална гимназия и 7  основни 
училища. СУ „Иван Вазов“ и НУ „Д-р Петър Берон" и ПГ „Велизар Пеев" се намират в град 
Своге, останалите училища са локализирани в с. Искрец, с. Свидня, с. Церово, с. Гара Бов, с. 
Гара Лакатник, с. Владо Тричков и с. Реброво. Образователната инфраструктура е 
сравнително добра, като част от сградите са ремонтирани. Училището от с. Гара Лакатник и 
ДГ Реброво са със статут на „защитени" и получават допълнително финансиране от 
държавния бюджет.Също така на територията на общината има 3 средищни училища СУ 
„Иван Вазов“, училището в  с. Реброво и гара Лакатник и ДГ –с. Реброво. През периода,  с цел 
подобряване материалната база в образователната система са направени основни ремонти на: 
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Реброво; ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Гара Бов; ОУ "Васил 
Левски" - с. Церово; ОУ "Елин Пелин" - с. Владо Тричков;  детските градини в селата Свидня, 
с. Владо Тричков, с. Гара Бов, с. Церово, основен ремонт ДГ „Александър Вутимски“; ДГ-
Владо Тричков; ДГ-Искрец; ДГ-Бов; ДГ-Лакатник; ДГ-Дренов (доставка и монтаж водогреен 
котел); ДГ-Свидня (покрив); НУ-Дренов (покрив); ДГ-Томпсън; Основен ремонт на кухненски 
блок и реконструкция на вик инсталация на ДГ „Калина Малина“, както и доставка и монтаж 
на системи за видеонаблюдение в училищата и ДГ в община Своге. През 2016 г. е закрито 
едно училище на територията Община Своге – училището в с. Осеновлаг. 
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Справка за броя на учениците по класове за 2017/2018 година 

    

Училище Селище ПГ 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 
11 
кл. 

12 
кл. 

Уче-
ници 
общо 

СОУ "Иван Вазов" 
 Своге 

20 63 76 71 60 70 67 61 26 32 17 15 20 668 

НУ "Д-р Петър 
Берон" Своге 

6 14 10 16 13         59 

ОУ "Отец Паисий" Свидня 
 2 2 4 1 2 3 3      17 

ОУ „Св.Иван 
Рилски” Искрец 

 4 17 10 11 7 10 12      71 

ОУ"В. Левски" Церово 
 6 10 6 13 13 11 11      70 

ОУ „Св.Св.Кирил 
и Методий" гара Бов 

 3 7 1 0 2 6 2      21 

ОУ „Д-р Петър 
Берон" Реброво 

 14 9 6 12 14 7 9      71 

ОУ" Елин Пелин" 
Владо 

Тричков 
 4 5 4 4 4 4 1      26 

ОУ „Христо 
Ботев" Лакатник 

 10 6 9 4 10 10 5      54 

 
Всичко              1057 

ПГ "Велизар 
Пеев" 

         77 100 85 102 112 476 

Табл. 4, Източник: Училищата 

На територията на община Своге функционират 11 детски градини, като 3 от тях са в 
гр. Своге, а останалите са в селата Искрец, Свидня, Церово, Бов, Лакатник, Реброво, Томпсън 
и Владо Тричков. В две от градините в гр. Своге има по 1 яслена група. 

Справка за броя на групите и децата в детските градини 2017/2018 година: 

Детско 
заведение 

Брой 
групи 

Деца в 
ясли  
(до 3г.) 

Деца 
до 5 г. 

Деца  
на 5г. 

Деца 
на 6 г. 

Общо 

Деца 

Педаг. 
Персо-
нал 

Непедаг. 
Персо-
нал 
(щатни 
бройки) 

Общо 
персонал 
(щатни 
бройки) 

Непедагог. 
Персонал 
(брой 
служители) 

Общо 
Персонал 
/реални 
бройки/ 

ДГ"Ал. 
Вутимски" - 
Своге -"Ал. 
Вутимски" 8 6 23 58 23 18 122 12 14 26 15 27 

ДГ”Калина 
Малина" - 
Своге -" 

5 22 40 23 17 102 9 11 20 11 20 
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Звънче" 1 

ДГ кв. 
Дренов - 
Своге -" 
Чайка" 2 

1 0 16 4 2 22 2 5 7 5 7 

ДГ - Реброво 
ул." ‘Стара 
планина”1пп
ланина" 1 

2 0 21 5 11 37 3 4 7 4 7 

ДГ - 
Томпсън -
„Иван Вазов" 
5 

1 0 8 3 1 12 2 2 4 2 4 

ДГ - Владо 
Тричков -" 8-
ма" 2 

1 0 17 4 4 25 2 3 5 3 5 

ДГ - Церово -
" Иван Асен 
II" 

2 0 15 8 5 28 3 3 6 3 6 

ЦГ - Бов - 
ул." Отец 
Паисий" 4 
 

1 0 12 3 6 21 2 3,5 5,5 4 6 

ДГ - 
Лакатник -" 
Кокиче" 1 

1 0 10 7 3 20 2 3,5 5,5 4 6 

ДГ  „Слънце" 
- Искрец 

1 0 12 3 7 22 2 3 5 3 5 

ДГ - Свидня 
-" Отец 
Паисий" 

1 0 11 1 5 17 2 2 4 2 4 

 
Общо 

           

Табл. 5 Източник на информация: Община Своге 
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3.5.Култура и спорт 
Основен двигател на културната дейност в община Своге са читалищата. На  

територията на община Своге функционират четиринадесет читалища, които са 
водещите институции, чрез които се поддържа и развиват културните дейности в 
малките населени места и те са основни средища за организиране на културни прояви, 
танцови и певчески състави за различни възрастови групи, както и организирането на 
ежегодни празници. Дейностите в рамките на  културния календар са насочени към 
съхраняване на културните традиции, създаване на нови, атрактивни и иновативни 
културни събития и провеждане на различни мероприятия в областта на културата за 
различни възрастови групи, с цел задържане на населението и осигуряване на 
културно- развлекателни събития. Традиционно, проявите в рамките на културния 
календар са организирани в партньорство между Общината, основните културни 
институции, читалищата от общината, училищата, както и представители на 
нестопанския сектор, неформални организации, в т.ч. и пенсионерски клубове. 

Спортът в община Своге се развива основно в училищата и спортните клубове, 
като в град Своге има голямо разнообразие на предлаганите спортове, като например: 
аеробика, баскетбол, таекуондо, ръгби. В община Своге е регистриран и действа  
футболен клуб „Спортист“. В град Своге има изграден спортен комплекс. В селата 
Церово, Бов, Искрец и Лакатник има организирани футболни клубове. В тези населени 
места има съответно и футболни стадиони, които дават възможност на желаещите за 
практикуват определени спортове и да се  възползват от възможността, която им 
предоставят тези спортни съоръжения. 

3.6. Социални дейности 
Всяка година Общински съвет - Своге приема план за развитие на социалните 

услуги. Общината има разработена и приета Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги. През 2013 година стартира дейността си общинското звено 
„Домашен социален патронаж“, като през 2016 година техния брой се увеличи на 65. 
Чрез Домашния социален патронаж се доставя храна в дома на потребители от гр. 
Своге и селата: Искрец, Свидня, Церово, Бов, Томпсън, Реброво, Батулия, Владо 
Тричков, Луково, Заселе, Зимевица. 

Дейностите по отношение на развитието и поддържането на социални услуги на 
територията на общината включват Дом за възрастни с умствени затруднения в с. Гара 
Лакатник и защитено жилище в село Дружево. В село Искрец се намира санаториум за 
белодробни заболявания - Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I", 
която е на територията на Община Своге, но е с  общонационално значение. 

Разкрита е нова социална услуга – Център за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността или в домашна среда, който осигурява комплексна 
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подкрепа за хората с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за 
самообслужване, финансиран от ОПРЧР; по проект: “Нова възможност за социална 
подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение в община Своге”. 
Осигурява се  топъл обяд (супа, основно и хляб) на 100 броя хора в затруднено 
материално положение, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най- 
нуждаещите с елица 2014-2020 (ОПХФЕПЛН) по проект: Операция тип 3 „Осигуряване 
на топъл обяд 2016“; 110 лица са ползвали социална услуга „Домашен помощник" по 
проект „Независим живот ”, финансиран от ОПРЧР  

През 2016 година общината предлага социална услуга, която е стартирала през 
2015 г. Услугата се реализира в рамките на  Проект BG05M9OP001-2.002-0074-C001 
“Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно 
положение в община Своге“. Проектът е финансиран по ОПРЧР и се реализира по 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим 
живот”.  Процедурата е иновативна и е насочена към подобряване качеството на живот 
и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, 
включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и 
бедността, към Центъра е назначен персонал (ръководител, секретар, лични, домашни 
помощници, социални работници). Повишена е  квалификацията на персонала, чрез 
въвеждащо и поддържащо обучение, както и психологическа подкрепа и супервизия, 
психологическо консултиране от специалисти, индивидуална и групова терапия. Целта  
е да се  предостави възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, 
които полагат грижи за близките си с увреждания. От услугата са се възползвли 130 
потребители,  за които ще се грижат 45 наети лица за домашни помощници.  

Към декември 2017 година дейността на обществената трапезария продължава 
със 138 потребители, с които са сключени договори за ползване на социалната услуга. 
Община Своге обслужва 80 потребители в град Своге и селата Свидня, с. Искрец, с. 
Церово, с. Зимевица, с. Заселе и с. Гара Бов, а партньорът ѝ „Здравец 53 КТ"  58 
потребители в селата Томпсън, с. Реброво, с. Батулия, с. Луково и с. Владо Тричков. 

Успешно е стартиран  и работи „Център за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността или в домашна среда” – ЦППУСВОДС, намиращ се в 
НЧ „Градище 1907” – гр. Своге. Центърът предоставя на нуждаещите се лица, битови  и 
медицински услуги, административни услуги – съдействие при изготвяне и подаване на 
документи, и помощ при общуване и поддържане на социални контакти. 
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4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

4.1. Транспортна инфраструктура 
Като община със средна височина от около 450м., транспортната мрежа е с по-

ниска от средната за страната гъстота. Трудният терен предопределя и показателя от 23 
км/100 кв. км. Транспортната инфраструктура, както и селищната мрежа се 
предопределят от преминаването на път ІІ-16 Мездра – София, като главната пътна 
артерия, железопътната магистрала София- Мездра - Горна Оряховица са разположени 
по протежението на река Искър. Главната пътна артерия преминава през общинската 
територия, като от юг на североизток преминава през Владо Тричково, Луково, 
Реброво, Томпсън, Редни, Своге, Желен, Церово, Бов, Лакатник. Пътят е жизненоважна 
транспортна връзка, тъй като на юг свързва града със столицата и международен път 
Е80, преминаващ през територията на България от Калотина до Капитан Андреево, а на 
север се свързва с европейски път Е79, преминаващ през цялата територия на България 
от най- северната до най- южната и точка или Видин – Кулата, част от транспортен 
коридор № 4 (Централна Европа-Видин-София-Атина). Добрата транспортна връзка е 
предпоставка за икономическото развитие на района и по-лесния превоз на работна 
ръка и стоки. 

Освен главната връзка, ключови за развитието са: 

• път ІІІ-162 /Елисейна - Своге/ - Миланово - Долна Бяла - Речка - Стояново 
- Монтана – Враца, връзка с община Мездра, област Враца 

• път и ІІІ-164 Своге - Искрец - Бучин проход, връзка с община Годеч 

Освен 4км. първокласен път, 27 км. второкласен път, 75км. третокласен път 
общината разполага с 218км. общински пътища. Около ¼ от тях са в лошо техническо 
състояние, въпреки предприеманите аварийни ремонти и тези с европейско 
финансиране. Общинският бюджет не разполага с необходимите средства да направи 
пълна реконструкция на пътната си мрежа. Тежките условия, пресечения терен, 
наличието на свлачищни процеси, довеждат до понижаване на тяхното качество. На 
територията на общината има 22 активни свлачища, 17 от които могат до доведат до 
проблеми в пътната инфраструктура. 

През пролома на р. Искър минава основната жп линия София – Мездра – Горна 
Оряховица. Линията е двойна и електрифицирана и е част от големия железопътен 
пръстен на страната. На територията на общината са разположени следните ж.п. спирки 
и гари – Владо Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, гара 
Бов, Балкан, Лакатник, Оплетня, Левище и Пролет. Железопътният транспорт 
значително улеснява живота на хората – жителите на общината имат евтин и удобен 
транспорт и в двете посоки – и към столицата, свързан с краткотрайна икономическа 
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миграция, ползване на здравни и административни услуги и др.,и към Северна 
България. От друга страна, жп линията прави община Своге лесно достъпна дестинация 
за туризъм и отдих, повишава привлекателността на региона пред бизнеса и влияе 
благоприятно на икономическото развитие на общината. 

По протежението на Искърското дефиле, почти успоредно с жп линията, минава 
и второкласният път II - 16, свързващ София със Северна България. По поречието на р. 
Искрецка минава третокласният път II - 164, свързващ гр. Своге с пътната артерия 81. 
Община Своге има 218 км четвъртокласна пътна мрежа, главно планински пътища, над 
80% от които – асфалтирани. Основните проблеми по отношение поддръжката и 
развитието на общинската пътна мрежа са свързани с липса на средства за ремонт и 
инвестиции в пътна инфраструктура и със съществуващата тенденция за продължаващо 
влошаване качеството на инфраструктурата, породено както от пресечеността на 
планинския релеф, така и от интензивността на водната ерозия, особено на пътищата с 
трошенокаменна настилка и пътищата на земно легло. 

Бюджетните ресурси на община Своге, както и на повечето малки общини в 
България са ограничени и не позволяват самостоятелно финансиране на значими 
инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и ремонт на пътната 
инфраструктура. Неблагоприятно влияние върху състоянието на транспортната 
инфраструктура оказват и активните свлачищни процеси, като 17 от 22-те активни 
свлачища в общината застрашават пътната инфраструктура. 

4.2. ВиК за питейно битово водоснабдяване и мрежа за отпадни води 
За цялата територия на община Своге, услугите по водоснабдяване и 

канализация се извършват от водния оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - 
София. Водопроводната мрежа е изградена през миналия век (най-старите 
водопроводни мрежи са изграждани 1950-1976 г.), като амортизираната система води 
до големи загуби, което от своя страна довежда до повишаване цената на водата за 
крайния потребител. 

Водоснабдяването на общината се извършва от главен водопровод, захранващ 
гр. Своге на 60% от потреблението му, с. Свидня и с. Искрец. Град Своге и с. Свидня се 
захранват от каптиран извор „Пещта". Останалите населени места са захранени от 
локални водоизточници, но в общината около 6% от населението е зависимо от 
сезонната неравномерност. 

Община Своге се нуждае от нова, отговаряща на съвременните изисквания 
водопроводна и канализационна мрежа. В системата проникват повърхностни води. 
Подземните води също са с влошено качество, поради липсата на пречиствателни 
станции и наличие на септични ями и попивателни кладенци. Населението използва 
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алтернативни методи, тъй като канализационната мрежа е много слабо развита - гр. 
Своге (60%) и селата Церово (40%), Реброво (20%) и гара Лакатник (30%). 

Като цяло вътрешната водопроводна и канализационна мрежи на населените 
места в община Своге са силно амортизирани и се нуждаят от подмяна. Това е един от 
най-съществените проблеми, който трябва да бъде разрешен в близко обозримо 
бъдеще. 

4.2. ВиК за питейно битово водоснабдяване и мрежа за отпадни води 
Град Своге и с. Свидня се захранва от каптиран извор „Пеща”. 

Водоснабдяването на общината се извършва от главен водопровод, захранващ гр. Своге 

на 60% от потреблението му, с. Свидня и с. Искрец. Останалите населени места са 

захранени от локални водоизточници, но в общината около 6% от населението е 

зависимо от сезонната неравномерност. Довеждащите водопроводи за гр. Своге са: 

ФЗООст, Ф 426ст, Ф 475 АЦ, Ф 530 ст, Ф 560 РЕНР. Необходима е подмяна на АЦ и 

стоманените тръби от довеждащите водопроводи. Количеството на доставена вода за 

домакинствата в община Своге (68 л/ч ден), а за ден на човек е 111 л/ч ден. Общата 

дължина на водопроводната мрежа на гр. Своге е 586 км.  

За гр. Своге има изградени Збр. Помпени станции: 

ПС „Дренов” — извършена е реконструкция 

ПС „Старо село — сградата и тръбната част са в много лошо състояние ПС 

„Джиджовица’ - сградата и тръбната част са в много лошо състояние 

Необходимо е тласкателите от ПС „Искрец”, ПС”Джиджовица” и ПС „Старо 

село да бъдат подменени в краткосрочен план. 

Напорните резервоари за община Своге са с обем: V=150 м. куб., 250 м.куб., 80 

м. куб., 100 м. куб., 25 м. куб. Необходимо е да се ремонтирт строителната част, 

тръбните разводки и арматурите, За кв. „Джиджовица” е необходимо изграждане на 

нови резервоари с по-голям обем. 

Община Своге се нуждае от нова, отговаряща на съвременните изисквания 

водопроводна и канализационна мрежа. За цялата територия на Общината, услугите по 

водоснабдяване и канализация се извършват от Водния оператор "Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД – София. Водопроводната мрежа е изградена през миналия век 
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(най-старите водопроводни мрежи са изграждани 1950-1976 год), като амортизираната 

система води до големи загуби, което от своя страна довежда до повишаване цената на 

водата за крайния потребител.  Водопроводите и канализационни мрежи се нуждаят от 

подмяна поради големия брой аварии — за 2013г броят им е 486. 

В системата проникват повърхностни води. Подземните води също са с влошено 

качество, поради липсата на пречиствателни станции и наличие на септични ями и 

попивателни кладенци. Населението използва алтернативни методи, тъй като 

канализационната мрежа е много слабо развита - гр. Своге (60%) и селата Церово 

(40%), Реброво (20%) и гара Лакатник (30%). Налични са Две пречиствателни станции 

за питейна вода при по-големите населени места са налични – в с. Искрец, с. Гара гр. 

Лакатник.  Пречиствателната станция в с. Искрец  не е довършена, като е на етап груб 

строеж.Град Своге, както и другите населени места се нуждаят от станции, като при 

изграждането им е нужно да се съобразят с икономическата страна и да се групират 

така, че да отговарят на нормите за минимален брой ползватели. 

За гр. Своге е необходимо да се предвиди изграждане на нов НР с обем У=2500 

м.куб.в кратки срокове, тъй като за града няма изравнителен обем и подходящо място 

за обеззаразяване на водата. За резервоара има отреден терен и изготвен проект от 

Общината. 

Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за питейни води. 

ПС „Искрец” за с. Искрец е в лошо състояние, необходимо е подмяна на 

тръбната част и арматурите. 

Общата част на водопроводната мрежа за с. Искрец е 23100м. Изградена е 

предимно от АЦ тръби. Необходимо е цялостна подмяна на мрежата в кратки срокове, 

поради силната амортизация. 

Като цяло вътрешната водопроводна и канализационна мрежи на населените 

места в община Своге са силно амортизирани и се нуждаят от подмяна. 

4.3. Електроснабдяване и алтернативни източници на енергия 

Всички населени места са електроснабдени, като община Своге е с въздушна 

мрежа. Изключение прави с. Манастирище. 
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Община Своге е богата на възможности за развитие на алтернативна енергия, 

като на река Искър и нейните притоци са разположени три малки ВЕЦ-а, а в процес на 

изграждане е проект с обща инсталационна мощност на деветте си съоръжения - 145 

милиона киловатчаса. Каскада "Среден Искър" струва 115 млн. евро и се реализира 

чрез публично -частно партньорство между "ПВБ Пауър България" и община Своге. 

Проекта е с огромно екологично и социално-икономическо преимущество. 

4.4. Улично осветление 
Като членки на ЕС, ние трябва да гарантираме същата осветеност, яркост и 

равномерност на уличното осветление,  като се съобразяваме с разработената 

нормативна уредба БДС5504-82. Доказано е, че подмяната на осветлението на уличната 

мрежа има голям социален ефект върху населението, а общинските разходи намаляват 

над 50%.   

Одобрен и в процес на изпълнение е проект „Подобряване на средата за живот в 

община Своге чрез подмяна на уличното осветление” е на стройност 1 955 546,00 лв. 

Това ще подобри енергийната ефективност и ще даде положителен пример на 

населението, за провеждане на енергийна политика. Проекта предвижда демонтаж на 

4203 броя стари осветителни тела и подмяната им с нови осветителни тела със 

светодиодни лампи от 40 и 80 W. Закупени ще бъдат допълнително 958 броя, който да 

повишат осветеността на улиците. Освен новите лампи, ще се сменят и старите конзоли 

за монтажа на уличния осветител, както и ще се въведе интелигентна система за 

контрол и управление, която да управлява най-ефективно уличната мрежа от 

осветителни тела. 

4.5. Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи 

“Българска телекомуникационна компания” АД, известна с търговските си 

марки Vivacom и Vivatel, обслужва общината, като се употребяват вече 

съществуващите технически съоръжения на общината „АТЦ тип А-29, с монтиран 

капацитет около 13 300 поста, от които около 3300 се намират в общинския център.“ 

Фиксираната комуникационна мрежа на община Своге се разширява с използването на 

оптични кабели. Бъдещето принадлежи на интернет услугите и мобилните услуги, 

докато фиксираните телефонни услуги намаляват. 
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Територията на общината е почти изцяло покрита от мрежата на мобилните 

оператори.  

Броят на пощенските станции остава относително непроменен във времето. Те са 

18 на брой. 

По данни на НСИ от 2016г. 38,5% от обитаваните жилища разполагат с 

компютър, а 36% от населението на Своге има достъп до интернет. За сравнение, за 

областта тези данни са малко по-високи като съответно са 40,2% и 39,9%. По-малките 

населени места са в по-неизгодна позиция по отношение на достъпа до интернет, но с 

наличието на множество електронни административни услуги, се налага повишаване на 

компютърното ограмотяване и интернет достъпност. 

Общинската администрация е снабдена с компютърна мрежа и поддържа 

интернет страница www.svoge.bg.  

5.Селищна мрежа 

Община Своге е част от район „Югозападна и Южна централна България” 

/NUTS 1/, включващ Югозападния район, Южен централен район, и по-конкретно 

общината е част от Югозападния район /NUTS 2/ на планиране, като гр. Своге е 

населено място от трето ниво: средни градове – центрове с регионално значение – в 

територията на областите. Като административна териториална единица с изявен 

градски център гр. Своге е ключов за просперитета и административен, икономически, 

културен и социален център. Общинския център е натоварен със задачата да стопи 

диференциацията между него и другите населени места на територията.  

Община Своге е втората по големина в областта след Община Самоков, със 

своите 868,6 кв. км.. Въпреки множеството населени места – 38 броя, урбанистичната 

структура  е с балансирано и хармонично развитие. Голям брой от селата са „7“-ма и 

“8“-ма категория, съгласно Методиката за категоризиране на административно-

териториалните и териториалните единици. Едва едно от тях е шеста категория, което 

означава, че има силна диференцираност между населените места. Осем населени места 

са с категория „5“. Съгласно решението, взето на 14.08.2012г., административният 

център на общината е с най-висока категория – „3“, спрямо четирите критерия, които се 
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взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищно-

административни и културни функции.  

Път ІІ-16 Мездра – София преминава през територията на общината, като играе 

и структуроопределяща роля при урбанистичния модел. Населените места в общината 

условно могат да се разделят на две групи. Първата група села са концентрирани по 

протежението пътната връзка, като достъпът до тях е осигурен чрез републикански път, 

като в този си участък се движи по дерето на р. Искър. Втората група населени места са 

по-спорадично разположени из територията на общината, като отново достъпът им 

става от главната пътна артерия и после по общинската пътна мрежа.  

От общо 38 населени места – 1 град и 37 села , има 9 функциониращи кметства: 

с. Владо Тричков, с. Реброво /обслужва и с. Батулия и с. Буковец/, с. Томпсън 

/обслужва и с. Церецел/, с. Искрец /обслужва и с. Завидовци и с. Манастирище/, с. 

Свидня /обслужва и с. Добърчин/, с. Церово, с. Гара Бов /обслужва и с. Бов/, с. Гара 

Лакатник / обслужва с. Губислав/ и с. Миланово. Останалите населени места се 

обслужва от 12 кметски наместници. 

По Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС 

Община Своге е статистическа териториална единица от ниво LAU2. В нея живеят 21 

622 души или 8,88% от населението на областта, а гъстотата на населението е 24,9 

човека/ кв. км., като за сравнение средният за страната е 66 човека/ кв. км. , а за София 

област е 34,4 човека/ кв. км. 

Общината има сложна организация на населените места, заради голямата си 

площ и тежките теренни условия. Най-лесно достъпни и предпочитани за живеене 

остават населените места в непосредствена близост до главната пътна артерия, като 

подобен пример е с. Церово. Град Своге до Освобождението е бил град с компактна 

структура, докато не настъпват размириците в турската държава, когато се разцепва на 

махали, което обяснява и сегашната структура на града. Своге е разположено в най-

голямото и най-удобното долинно разширение на река Искър в Старопланинския 

пролом там, където в нея се влива река Искрецка. Двете реки разделят урбанизираната 

територия на малки квартали, от всички страни на реката, като той нараства по 

протежение на речните корита, вместо да се сгъстява наличното застрояване или 
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жилищните части да превземат близките хълмове. Гр. Своге, преминава плавно по река 

Искрецка, където следващото населено място е с. Свидня и с. Искрец (административен 

център на местността до Освобождението и преди появата на основния градивен 

елемент на населението до сега – железопътната линия и промишлеността). 

5.1. Териториална структура на общината 

По данни на Агенцията по кадастъра към Министерството на регионалното 

развитие, Националния статистически институт, общата площ на територията на 

общината е 869265 дка, като е разделена според основното им предназначение, 

определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите 

устройствени планове, на: урбанизирани територии (населени места и селищни 

образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени 

територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на 

транспорта. /чл. 7 от Закона за устройство на територията/. 

5.1.1. Територии за земеделско ползване 

Средният за страната процент на територии, отредени за земеделско ползване е 

57,44, като за община Своге процента е 35,5%. Общата площ на териториите за 

нуждите на селското стопанство са 308 560 дка. От тях  обработваеми са 152 030 дка.  

Няма изкуствено напоявани територии. 

5.1.2. Територии за гори  

59,37% от площта на общината е заета от горски територии. 18 460 имота са 

разположени на общо 516 136,248  дка земя. Фактът, че най-голям процент площ се 

заема от горските територии, определя общината като планинска и поставя земеделието 

като второстепенно за развитието. 

5.1.3. Територии за населени места и образувания от населени места  

Площта на територията на населените места и други урбанизирани територии е 

4,3%. 37 186,52 дка включват териториите в регулационните граници на населените 

места, вилните зони и застроените площи извън границите на населените места – 

промишлени зони и складови зони. Големият процент на територии за урбанизирани 

структури се дължи на дисперсните селищни образувания. Голямата надморска 
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височина, комплицираните терени и стремежа за максимално ослънчаване и наличие на 

двор, въпреки денивелацията, не позволява да се развиват компактни селища. 

5.1.4. Територии за добив на полезни изкопаеми 

Община Своге има малък брой територии, отредени за добив на полезни 

изкопаеми и нарушени територии. При средния за страната 2,6%, кариерите и депата за 

отпадъци тук са 0,015%. 16 имота с обща площ 131,788 дка са за добив на полезни 

изкопаеми. 

5.1.5. Транспортна инфраструктура 

За нуждите на транспорта са отредени 0,481% от общата територия, които 

включват общинската пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината 

републиканска пътна мрежа. 

5.3.Планова осигуреност 

Нито едно населено място не разполага с ОУП, но голяма част от населените 

места са снабдени с регулационни и застроителни планове. Към декември 2017 са 

разработени 75 броя ПУП. 

Град Своге като административен център, разполага с одобрен кадастрален план 

и РП и ЗП от 83год. Два от кварталите не разполагат с кадастър, нито друг урегулиращ 

строителството план. С. Брезов дол, с. Добравица, с. Завидовци, с. Заноге, с. 

Манастирище и с. Редина не разполагат ако не изобщо с кадастрален план, то поне не с 

одобрен такъв. Липсата на система за контрол и регулация на застроителните процеси, 

може да доведе до усложняване ненужно на градската тъкан, до неправомерни и 

нефункционални застроявания и пречи на интегрирания подход при планиране на 

територията. 

Най- подсигурен и добре разработен е град Своге, като нанасянето на промените 

и работата с цифров модел ще подпомогне развитието на общината. 

6. Административен капацитет 
Административният капацитет има все по-важно значение за развитието на общината, 

особено предвид нарастващите отговорности на общините и тяхната роля в 

постигането на устойчиво развитие.  
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В тази връзка от особено значение е изграденият организационен капацитет на 

общината, използването на информационни и комуникационни технологии в работата 

си, поддържане междуведомствена координация между администрациите, прозрачност 

на управлението и сътрудничество със структурите на гражданското общество. 

Административният капацитет е ключов фактор за постигането на растеж, заетост и 

социално сближаване.  

Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са: 

 Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията; 

 Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и 

координация с други институции, граждански структури и администрации на 

общинско, областно и национално ниво; 

 Изграждане на гъвкава и адаптивна структура; 

 Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението. 

Към момента на приемане на ОПР 2014 – 2020 г., администрацията на община Своге е 
със щатна численост 228 души, от които заети са 222 места. Към м .декември 2017 г., 
администрацията на община Своге е със щатна численост 162.5 души, от които заети са 
161 места. 
 

7.Екологично състояние и рискове 
Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията 

на община Своге имат унаследен характер и са свързани с комбинираното въздействие 

на природни и антропогенни фактори, а именно: 

• замърсяване на атмосферния въздух от промишлеността, транспорта, битовото 

отопление, нерегламентираните сметища, строителните дейности;  

• замърсяване на водите от комунално-битовия сектор, промишлеността, селското 

стопанство, нерегламентираните сметища, както и при възникването на условия 

за свлачища и поройност на реките с повишаване на нивото на твърдия им отток; 

• замърсяване на почвите от кариерите за добив на полезни изкопаеми, отпадни 

води от комунално-битовия сектор, сметищата, строителните дейности, селското 

стопанство и др; 
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• нерегламентирана сеч, неконтролирано събиране на ядливи гъби и билки, 

бракониерство, спонтанни горски пожари или опожарявания с цел увеличаване на 

пасищата. 

 

В обхвата на Общината като потенциални източници на замърсяване могат да 

бъдат разглеждани промишлени предприятия и звена на специализираната 

инфраструктура, сред които: предприятия от хранително-вкусовата промишленост – 

захарни изделия (гр.Своге,  с.Владо Тричков, с.гара Лакатник) и млекопреработка 

(м.Пършевица, с.Бов); производство на картонени опаковки (гр.Своге); дърводобив и 

дървопреработване (гр.Своге, с.Церово, с.Свидня, с.Миланово, с.Реброво, с.Искрец, 

с.Гара Бов, с.гара Лакатник, с.Батулия, с. Томпсън и с. Луково); производство на текстил 

и кожени изделия (гр.Своге, с.Искрец); на месингови изделия (гр.Своге); добивна 

промишленост ( с. Искрец и с. Губислав); производство на циментови изделия и други 

материали за строителната промишленост (гр.Своге, с. Свидня); метални изделия 

(с.Свидня); производство на електроенергия, в т.ч. МВЕЦ (Прокопаник, Церово, 

Лакатник, Свражен, и Оплетня); селищни канализационни системи (гр.Своге, с.Искрец) 

и др. Общинско депо за битови отпадъци (с.Церово) е затворено и подлежи на 

рекултивация. 

Специално внимание изискват кариерните разработки, сред които кариерите за 

метаморфозирани базалтоиди (с.Заноге и с.Заселе), както и изземването на инертни 

материали от речните корита (с.Томпсън, гр.Своге). 

Като източник на замърсяване, могат да се посочат и дейностите, свързани с 

традиционното за района животновъдство – птицевъдство, овцевъдство, козевъдство, 

говедовъдство, зайцевъдство, както по отношение на организираните животновъдни 

ферми (с.Миланово, с.Бов), така и в личните стопанства. 

Опожаряванията за увеличаване на пасищата и инцидентно възникващите горски 

пожари, влияят отрицателно върху качеството на атмосферния въздух, 

биоразнообразието в региона, почвообразувателните процеси, регулирането на водните 

запаси, задълбочават ерозията и др. В тази насока се осъществява активна превенция. 

За региона на община Своге се правят системни наблюдения на радиационния 

фон от Гражданска защита. По данни на специалистите от ''Гражданска защита" в 

общината няма регистрирани екстремни стойности, с големи отклонения от естествения 
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радиационен фон за региона. Независимо от това е необходима активна превенция 

предвид възможността за постъпването на замърсители в транзитно преминаващата река 

Искър от отпадъчни, руднични и дренажни води от райони на бивши уранодобивни 

обекти и ТЕЦ на твърдо гориво. 

 

В изпълнение на изискванията за опазване и поддържане на компонентите на 

околната среда и за преодоляване на екологични проблеми по територията й в подкрепа 

на местното стопанско развитие и социален прогрес община Своге изпълнява следните 

актуални програми: 

• Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2011-2016; 

• Дългосрочна програма (за периода 2012-2022) и Краткосрочна програма (2012-

2017) за насърчаване на използването на енергийни възобновяеми 

енергоизточници; 

• План и програма за енергийна ефективност на община Своге, 2012-2015; 

• Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система 

на територията на община Своге; 

• Програма за управление на дейностите по отпадъците, 2011-2016; 

• „Програмата за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в Община 

Своге”. 

Общината е използвала възможностите на Оперативните програми „Регионално 

развитие” и „Околна среда” (2007-2013) за реализация на важни за общината проекти, 

като: „Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на 

канализационна и водоснабдителна мрежа – гр. Своге”; „Укрепване на свлачище на път 

ІV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”; “Подобряване на енергийната ефективност чрез 

ремонтни дейности на образователни институции в гр. Своге” и др. В процес на 

реализация са проектите: „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община 

Своге чрез по-добър достъп до качествена питейна вода и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, в т.ч. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. 

Свидня; Рехабилитация на общински път с. Бов – с. Гара Бов; Рехабилитация на 

общински път с. Лакатник – с. Гара Лакатник; Рехабилитация на общински път гр. 

Своге - с. Желен; Рехабилитация на общински път с. Искрец – с. Брезе; Рехабилитация 

на общински път с. Томпсън – с. Церецел; „Устойчиво управление на горите и опазване 
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на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен 

стадий и мониторинг на околната среда” и др. 

 

8.SWOT-анализ 
 

Силни страни Слаби страни 
1. Благоприятно географско 

местоположение  

2. Подходящи природни условия за 

развитието на горско стопанство и 

пасищно животновъдство 

3. Висок дял на ливадите, създаващо 

условия за развитието на 

животновъдството 

4. Наличие на значителен горски 

фонд  

5. Развита лека промишленост и 

търговия 

6. Благоприятно транспортно-

географско положение – достъп до 

първокласни пътища и ж.п линия 

7. Наличие на природни и 

антропогенни забележителности 

8. Равномерно разпределена пътна 

инфраструктура, всички населени 

места са достъпни. 

9. Обновена материално-техническа 

база на здравеопазването 

10. Частично обновена 

образователната инфраструктура 

11. Успешно функционираща мрежа 

от социални услуги 

1. Пресечен релеф,  създаващ 

сериозни затруднения пред 

изграждането и поддържането на 

стопанска и селищна 

инфраструктура 

2. Сравнително неблагоприятни 

почвени условия за развитие на 

земеделието  

3. Сравнително ограничени водни 

ресурси  

4. Застаряване на населението, 

нарушена възрастова структура 

5. Необходимост от по-развити 

вторични центрове, които да 

предоставят културни събития и 

административни услуги на хората 

в по-отдалечените краища на 

общината  

6. Необходимост от рехабилитация на 

пътната инфраструктура 

7. Канализационната мрежа е слабо 

развита и само в по-големите 

населени места 

8. Амортизирана водопроводна 

мрежа, причина за сериозни загуби 

на вода. 
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12. Налични условия за осъществяване 

на ежедневни трудови пътувания 

13. Равномерно разпределена селищна 

структура 

14. Наличен свободен жилищен фонд, 

който може да бъде използван за 

база за развитие на туризма  

9. Недостиг на водоизточници за 

близо 25% от селищата по 

територията 

10. Трайна тенденция за вкисляване на 

почвите 

11. Близо 20% от населението на 

общината не е обхванато от 

системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

12. Затруднен достъп до бърза помощ 

от по-отдалечените населени места 

13. Намаляване на броя на учениците в 

общината 

14. Частични замърсявания на почвите  

Възможности Заплахи 

1. Възможности за привличане на 

средства от европейския съюз за 

инвестиции в общината 

2. Възможности за осъществяване на 

партньорства с други общини 

3. Възможности развитие на горско 

стопанство, билкарство, 

пчеларство, гъбарство,  

4. Възможности за развитие на 

екотуризъм, спелеотуризъм, 

алпийско катерене, лов, риболов, 

спорт и др. 

5. Възможности за развитие на 

биологично животновъдство 

6. Възможности за използване на 

горския фонд като източник на 

икономически растеж 

1. Икономическа и геополитическа 

нестабилност в световен мащаб; 

2. Опасност от обезлюдяване на 

населени места 

3. Опасност от проява на свлачищно-

срутищни и широкоплощни 

ерозионни процеси 

7. Риск от нарушаване на качествата 

на реките в следствие на 

провежданите регулации на речния 

отток 

8. Намаляване на трудоспособния 

контингент в общината 

9. Опасност от затваряне на училища 

в по-малките населени места 

10. Необходимост от прекалено 

големи финансови ресурси за 
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 рехабилитация на пътната 

инфраструктура в общината 

Табл. 6 
 
 
В заключение, може да се каже, че през настоящия период в сравнение с периода на 
разработване на ОПР 2014 -2020 се наблюдава спад в населението на общината,  
намаляване новото на безработицата, дължащо се най-вече на близостта на населените 
места на Общината до столицата,  относително стабилно икономическо развитие, 
наличие на възможности за реализиране на проекти, финансирани на Оперативните 
програми и ПРСР, с цел подобряване на социално-икономическото състояние на 
живущите на територията на община Своге. Социално – икономическото състояние на 
общината не е предпоставка за промяна на целите и приоритетите, разписани в ОПР. 
Предвид възможностите, с оглед на ОП и ПРСР са направени незначителни корекции в 
дейностите, предвидени за реализиране на мерките, респективно на постигане на 
заложените в ОПР цели. 
С оглед на изводите направени по-горе, може да се направи обобщение, че основните 
проблеми в общината са намаляване на броя на населението, изменение в структурата 
на населението, включващо застаряване и увеличение на тежестта, която пада върху 
населението в трудоспособна възраст;  
Актуализираният социално-икономическия профил на общината не налага промяна на 
SWOT-анализа и целите и приоритетите на Общинския план за развитие.  

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020  
 

Стратегическата рамка за развитие на Община Своге за периода 2014-2020 г. се 
състои от система от стратегически цели, които конкретизират определената и 
възприета от заинтересованите страни и местната общност Визия за развитие на 
общината. Те са насочени към: 

• Развитието на общината като стабилно формирана и позиционирана във времето 
и пространството природо-социална система, структурирана от отделни, но 
взаимосвързани и взаимообусловени функционално-пространствени 
компоненти; 

• Създаването на необходимите предпоставки и условия за ефективно усвояване 
на сравнителните предимства, потенциали и ресурси на общинската територия; 

• Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на общинската 
територия. 
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Целите и приоритетите на Общината се запазват, съгласно одобрения ОПР 2014 -2020.  

  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Интензифициране на социално-икономическото 
развитие на общината 
Тази цел е насочена към три приоритетни области: 

1. Стимулиране на предприемачеството 

2. Създаване на условия за развитие на модерна и компактна индустрия и технологично 
обновяване на производствените мощности 

3. Налагане на устойчиви практики в земеделието, с акцент върху биологичното 
производство и затваряне на цикъла на агро бизнеса. 

Мерки по Стратегическа цел 1: 

Мярка 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и насърчаване на 
предприемачеството 

Мярка 1.2. Модернизация на предприятията и въвеждане на иновации 

Мярка 1.3. Създаване на условия за реализиране на публично-частни партньорства 

Мярка 1.4. Стимулиране на развитието на земеделието, включително билогично 
земеделие 

Мярка 1.5. Развитие на устойчив туризъм  

Мярка 1.6.Стимулиране на развитието на културно-историческото развитие в 
община Своге. 

   Индикатори Мерна 
единица 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност в 
края на 
програмния 
период  

Източник на 
информация 

Стратегическа 
цел 1: 
Интензифици - 
ране на социално-
икономическото 
развитие на 
общината 

Повишаване на 
нетните приходи 

от продажби 

% Ежегодно 157 529 
лв. 

Повишаване 
на нетните 
приходи от 
продажби с 
12% 

Община 
Своге 

 

1.Повишаване на 
конкурентноспос
обността на 
бизнеса и 

Повишаване на 
нетните приходи 
от продажби 

% Ежегодно 157 529 лв Повишаване 
на нетните 
приходи от 
продажби с 

Община 
Своге 

 

  
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Своге за периода 2014-2020 г. 
50 

 
 



насърчаване на 
предприемачеств
ото 

12% 
Увеличава на 
броя новооткри –  
ти предприятия 
по дейности 

% Ежегодно 40 Увеличава 
на броя 
новооткрит
ите 
предприяти
я по 
дейности – с 
30% повече 
от 
предходния 
период 

Община 
Своге 

 

% увеличение на 
инвестициите в 
общината 

% Ежегодно 110 000 
лв. 

Увеличава 
на броя 
новооткрит
ите 
предприяти
я по 
дейности – с 
30% повече 
от 
предходния 
период 

Община 
Своге 

 

Мярка 1.2. 
Модернизация на 
предприятията и 
въвеждане на 
иновации 

Модернизирани 
предприятия  
и/или 
предприятия 
въвели иновации 

% Ежегодно 2 20% Община 
Своге 

 

Мярка 1.3. 
Създаване на 
условия за 
реализиране на 
публично-частни 
партньорства 

Брой на 
реализирани 
публично-частни 
партньорства 

Брой Ежегодно 0 1 Община 
Своге 

 

Мярка 1.4. 
Стимулиране на 
развитието на 
земеделието, 
включително 
биологично 
земеделие 

Брой 
сертифицирани 
биопроизводители 

Брой Ежегодно 7 Нарастване 
на броя на 
сертифицир
ани 
биопроизво
дители с 
10%  

ОСЗ СВОГЕ 

% увеличение на 
нетните приходи 
от продажби от 
селското 
стопанство 

% Ежегодно 130 000 
лв. 

10%  ОСЗ СВОГЕ 

Мярка 1.5. 
Развитие на 
устойчив туризъм  

% увеличение на 
нетните приходи 
от продажби от 

% Ежегодно 300 000 
лв.  

25% Община 
Своге 
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туризма 
6.Стимулиране на 
развитието на 
културно-
историческото 
развитие в община 
Своге 

Създаден 
културен 
календар 

ДА/НЕ Ежегодно НЕ ДА  
Община 

Своге 
Брой 
организирани 
културни 
мероприятия 

Брой 2020 130 160 Община 
Своге 

Брой 
реконструирани 
и/или 
модернизирани 
обекти 

Брой Ежегодно  1 5 Община 
Своге 

 

Табл. 7 - Индикатори 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване качеството на средата за живот, бизнес и 
рекреация 

Тази стратегическата цел е насочена към подобряване на средата на обитаване и 
бизнес и намаляване на вътрешно общинските различия по отношение условията за 
живот и социално обслужване. 

Необходимостта от модерна и функционална инфраструктура е сред основните 
фактори за привличане на инвеститори и за привлекателността на една територия като 
цяло. В изпълнението на тази цел Община Своге бележи значителен напредък през 
2016г. 

Мерки Стратегическа цел 2: 

Мярка 2.1. Подобряване на образователната инфраструктура в община 
Своге. 

Мярка 2.2. Подобряване на социалната и спортна инфраструктура в община 
Своге . 

Мярка 2.3. Развитие на инфраструктурата за развитие на бизнеса и 
административната инфраструктура в община Своге. 

 

   Индикатори Мерна 
единица 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност в 
края на 
програмни
я период  

Източник 
на 

информац
ия 

Стратегическа цел 2: 
Повишаване 
качеството на средата 
за живот, бизнес и 

Брой 
рехабилитирани 
обекта 

Брой Ежегодно 10 26 Община 
Своге 
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рекреация 
Мярка 2.1. Подобряване 
на образователната 
инфраструктура в 
община Своге 

% от учениците в 
община Своге, 
използващи 
подобрената 
образователна 
инфраструктура 

% Ежегодно 17% 60% Община 
Своге 

 

Брой 
рехабилитирани 
обекта 

Брой Ежегодно 5  10 Община 
Своге 

 
 % образователни 

заведения с 
приложени мерки 
за енергийна 
ефективност 

% Ежегодно 2  50% Община 
Своге 

 

Брой ремонтирани 
сгради и 
съоръжения 

Брой Ежегодно 10 18  Община 
Своге 

 
2. Подобряване на 
социалната и спортната 
инфраструктура в 
община Своге 

% от публични 
сгради достъпни 
за хора с 
увреждания 

Брой Ежегодно 1 5 Община 
Своге 

 

Брой обновени/ 
изградени паркове 

Брой Ежегодно 0 2 Община 
Своге 

3. Развитие на 
инфраструктурата за 
развитие на бизнеса и 
административната 
инфраструктура в 
община Своге 

Брой ремонтирани 
сгради 

Брой Ежегодно 4  9 Община 
Своге 

% от  населението 
с достъп до 
интернет 

% Ежегодно Към 2011 
– 33% 

имат 
достъп  

 
44% към 

2014 

80%  Община 
Своге 

Табл.8 Индикатори 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване интегрираността на общинската 
територия, чрез балансирано пространствено развитие и адекватно 
инфраструктурно осигуряване 

 

Стратегическа цел 3 интегрира в себе си два основни проблема: първият е 
проблемът с пространственото развитие на територията и осигуреността с устройствени 
планове и липсата на обвързаност между пространственото планиране и регионалното 
развитие. Вторият проблем засяга инфраструктурното осигуряване на общината и 
проблемите с техническата инфраструктура. 

Мерки Стратегическа цел 3: 
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 Мярка 3.1 Рехабилитация на пътната инфраструктура на общината 

Мярка 3.2. Рехабилитация на уличната инфраструктура 

Мярка 3.3. Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в община 
Своге  

3.4. Подобряване на екологичната инфраструктура на общината 

3.5. Подкрепа за балансирано пространствено развитие на територията 
3.6. Енергийна и ресурсна ефективност 

 

   Индикатори Мерна 
единица 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност в 
края на 
програмни
я период  

Източник 
на 

информац
ия 

Стратегическа цел 3: 
Подобряване 
интегрираността на 
общинската 
територия, чрез 
балансирано 
пространствено 
развитие и адекватно 
инфраструктурно 
осигуряване  

% 
рехабилитирана 
пътна мрежа 

% Ежегодно 6% 10% Община 

Своге 

% 
рехабилитирана 
улична мрежа 

% Ежегодно 10% 20% Община 

Своге 

% намаляване на 
загубите на вода 

% Ежегодно 12% 30% Община 
Своге 

 

Мярка 3.1. 
Рехабилитация на пътна 
инфраструктура на 
общината  

км 
рехабилитирана 
пътна мрежа 

Км Ежегодно 3 км 20км Община 
Своге 

 

брой изградени 
моста  

Брой Ежегодно 1  3 Община 
Своге 

 

км изградени 
велоалеи 

км Ежегодно 0 5 км Община 
Своге 

 

Мярка 3.2. 
Рехабилитация на 
улична инфраструктура 

км 
рехабилитирана 
улична мрежа 

км Ежегодно 4 км 15 км Община 
Своге 

 

км изградена 
улична мрежа 

км Ежегодно 1 км  5 км Община 
Своге 

 

км насипни черни 
пътища 

км Ежегодно 4  10 км Община 
Своге 
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Мярка 3.3. Подобряване 
на водопроводната и 
канализационната 
мрежа в община Своге 

брой изградени 
пречиствателни 
станции 

Брой Ежегодно 0 1 Община 
Своге 

 

км подменена 
водопроводна 
мрежа 

км Ежегодно 5  10 км Община 
Своге 

 

км новоизградена 
водопроводна 
мрежа 

км Ежегодно 0  10 км  Община 
Своге 

 

км изградена 
канализационна 
мрежа 

км Ежегодно 1  5 км  Община 
Своге 

 

Мярка 3.4. Подобряване 
на екологичната 
инфраструктура на 
общината  

брой почистени 
нерегламентирани 
сметища 

Брой  Ежегодно 2  5  Община 
Своге 

 

км изградени диги  км Ежегодно 1  3 км Община 
Своге 

 

дка залесени гори Дка Ежегодно 0 500 Дка  Община 
Своге 

 

Мярка 3.5. Подкрепа за 
балансирано 
пространствено 
развитие на територията 

Разработване на 
КПР 

Брой Ежегодно 0 1 Община 
Своге 

 

% увеличение на 
паркоместата в 
община Своге 

% Ежегодно 80 броя  20% Община 
Своге 

 

Създаване ГИС и 
ГИС портал 

ДА/НЕ 2020 Не ДА Община 
Своге 

 

Брой 
актуализирани , 
изготвени ОУП, 
ПУП, кадастрални 
регулационни 
планове 

Брой Ежегодно 0 
(Нито 
едно 
населено 
място не 
разполага 
с ОУП, но 
голяма 
част от 
населенит
е места са 
снабдени 
с 
регулацио
нни и 
застроите
лни 

1 Община 
Своге 
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планове) 
Мярка 3.6. Енергийна и 
ресурсна ефективност 

Брой сгради с 
приложени мерки 
за енергийна 
ефективност 

Брой Ежегодно 2  5 Община 
Своге 

 

% използваната 
електроенергия в 
община Своге, 
идваща от 
алтернативни 
източници 

% Ежегодно 0 7% Община 
Своге и 

доставчик 
на 

енергия в 
Община 

Своге 
 

Табл. 9 Индикатори 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване качеството на човешките ресурси и 
устойчиво повишаване на административния капацитет в услуга на гражданите и 
бизнеса 
 

Приоритетна област: 

1. Качествено и достъпно образование и здравеопазване за гражданите на 
общината 

2. Качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и 
укрепване на капацитета за работа с европейските фондове 

Стратегическа цел 4 адресира няколко основни проблема, като е насочена към 
развитие на човешките ресурси в общината от гледна точка на образование, 
здравеопазване, социални услуги и административен капацитет. Качественото 
образование е ключът към създаването и развитието на необходимите за пазара на 
труда кадри, притежаващи релевантни умения и квалификация, отговарящи на 
изискванията на работодателите.  

Здравеопазването е ключова и обществено значима услуга, която е водеща и 
определяща за качеството на живот на населението. Подобряването на качеството на 
здравеопазването е от изключително важно значение за населението на общината.  

Административният капацитет е съществен фактор за създаване на партньорства 
и привличане на средства в общината, които са необходими за  реализиране на 
заложените в Общинския план за развитие цели, мерки и индикатори.  

 

Мерки по стратегическа цел 4: 
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Мярка 4.1.Повишаване на капацитета за управление на проекти на 
общинската администрация: 

Мярка 4.2. Предоставяне на качествени и модернизирани публични услуги  

Мярка 4.3.Осигуряване на достъпно и качествено образование  

Мярка 4.4.Подкрепа за повишаване на квалификацията на работната сила в 
съответствие с нуждите на пазара на труда 

Мярка 4.5.Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги  

 

 

   Индикатори Мерна 
единица 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност в 
края на 
програмни
я период  

Източник 
на 

информац
ия 

Стратегическа цел 4: 
Подобряване 
качеството на 
човешките ресурси и 
устойчиво повишаване 
на административният 
капацитет в услуга на 
гражданите в бизнеса 

Брой изпълнени 
проекти за 
периода 2014 - 
2020 

брой Ежегодно 19 В края на 

програмни

я период 

2014 - 2020 

30 

Община 

Своге, 

ИСУН 

Намаляване на % 
безработица 

% Ежегодно Коефицие
нт на 
безработи
ца 8,3% 
към 
31.12.2012 
г. 

7,5% НСИ, АЗ 

Мярка 4.1. Повишаване 
на капацитета за 
управление на проекти 
на общинската 
администрация   

Брой изпълнени 
проекти 2014-
2020 

Брой Ежегодно 19 В края на 

програмни

я период 

2014 - 2020 

30 

Община 

Своге, 

ИСУН 

брой обучени Брой Ежегодно 20  40 Община 
Своге 

 

Мярка 4.2. 
Предоставяне на 
качествени и 

Брой обучени Брой Ежегодно 30  120 Община 
Своге 
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модернизирани 
публични услуги 

Брой проведени 
семинари  

Брой Ежегодно 1  3 Община 
Своге 

 

Въведена система 
за обслужване на 
едно гише  

ДА/НЕ 2020 Не ДА Община 
Своге 

 

Мярка 4.3. Осигуряване 
на достатъчно 
качествено образование 

% население с 
висше и средно 
образование 

% Ежегодно Към 2014 
-43% 

Към 2020 - 
50% 

НСИ 
 

Брой компютри на 
10 ученика  

% Ежегодно Към 2014 
на 100 
ученика – 
0,16 
компютър
а 

Към 2020 – 
12% 

Община 
Своге 

 

Намаляване на 
броя на 
отпадналите 
ученици 

Брой Ежегодно Брой 
отпаднали 
ученици 
от 
общински
те 
училища 
2012/2013 
-18 броя 

Да се 
намалят 
до   12 
броя 

Община 
Своге 

и 

учебните  

заведения 

Мярка 4.4. Подкрепа за 
повишаване на 
квалификацията на 
работната сила в 
съответствие с нуждите 
на пазара на труда   

Намаляване на % 
безработица 

% Ежегодно Коефицие
нт на 
безработи
ца 8,3% 
към 
31.12.2012 
г. – 1442 
регистрир
ани в 
община 
Своге 
през 2014 
г. 

8% НСИ, АЗ 

Брой преминали 
през курсове за 
квалификация и 
преквалификация 

Брой Ежегодно 42  100 Община 
Своге 

 

Мярка 4.5. Осигуряване 
на висококачествени 
социални и здравни 
услуги   

Брой здравни 
кабинети в 
училища 

Брой Ежегодно 3 бр.  5 Община 
Своге 

 

Брой лица, 
ползващи 
услугата личен 
асистент  

Брой Ежегодно 86 лица 
ползват 
услугата 
личен 
асистент 

120 Община 
Своге 

 

Табл. 10 Индикатори 

Към настоящия документ е приложена Матрица на индикаторите – Приложение 2, в която са 
обобщени всички индикатори за всички специфични цели.  
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III. ИНДИКАТИВНА ФИНАСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА 
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛЗИРАЦИЯ НА ПЛАНА 
 

Индикативната финансова представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по 

изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при 

водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската 

администрация.  

Важно е да се отбележи, че тя има индикативен характер и показва в общ вид обемът на 

планираните за следващия период средства и тяхното разпределение както по 

стратегически цели, така и по източници на финансиране. Следователно индикативната 

финансова таблица може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и 

степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез 

преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 

предвидените мерки и проекти. Ресурсите за реализацията на плана включват само 

планираните средства за реализацията на ключовите за развитието на общината мерки 

и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират 

допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната 

финансова таблица няма да включва в прогнозен план пълния обем на финансовите 

ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени 

като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни 

средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще 

допринасят за развитието й през периода до 2020 г.  

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

• определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната 

реализация; 

• източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

община Своге, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в 

конкретна програма за реализация на плана; 
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• относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на 

приоритетите на плана са три групи финансови източници, както следва:  

• местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 

• външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на 

земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, 

фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства 

на неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови 

източници; 

• частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, 

проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза. 

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на 

плана следва да бъде разработена на базата на: 

• макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 

г.; 

• средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския 

бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет; 

• възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.  

Индикативната финансова таблица е актуализирана, с оглед на реализираните до 

момента дейности и предстоящите възможности  - Приложение 1.  
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IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план 

за развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита 

напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината 

по физически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида 

индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. 

Индикаторите може да обхващат както количествени, така и качествени по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като 

стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По-

голямата част от дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват 

обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 

съответния период. 

Степента на въздействие е необходимо да се отчита с количествено и/или 

качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно 

достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на 

общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на община Своге до 2020 г. са структурирани в матрица на индикаторите. За 

да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки 

индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 
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отчитане изменението на всеки от индикаторите (където такава е налична към 

настоящия момент), както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до 

края на периода на действие на общинския план за развитие.  

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския 

план за развитие включва и общи индикатори, които следят общия напредък на 

социално-икономическото развитие на община Своге. 

С оглед на препоръките от междинната оценка е направена корекция в матрицата 

на индикаторите, като са разписани липсващите базови стойности на индикаторите, 

заложени са междинни стойности към 2018 г., както и са направени корекции на 

индикаторите, като са отстранени технически грешки, грешки по отношение на 

мерните единици, вкл. и нереалистично заложени индикатори, с оглед на 

предвидените мерки и дейности за реализиране на Общинския план за развитие. Към 

настоящия документ е приложена  Актуализирана матрица на индикатори – 

Приложение 2. 

V. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, 
ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

За подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на 

срещи с представители на всички заинтересовани страни  на територията на Община 

Своге,  с цел взаимен обмен на информация, относно изпълнението на мерките, както 

и прилагането. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на Плана. 

Дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението са важен елемент от 

качественото изпълнение на Общинския план за развитие. Те се извършват с цел 

постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. 

Навременното им извършване гарантира, че при изпълнението на плана ще се следват 
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заложените в него цели, като в случай на нужда ще се предприемат и необходими 

мерки за актуализацията им за постигане на гъвкавост и устойчивост на политиките.  

За постигане целите на наблюдението се изграждат системи за управление и 

контрол, наблюдение и оценка, които отговарят на специфичните условия и 

организация за изпълнение на Общинския план за развитие. В процеса на реализация 

на плана е наложително да се спазват и принципите на отговорно и добро управление, 

ефективен финансов контрол, предотвратяване и корекция на нередностите при 

изпълнението, разделение на правомощията при осъществяване на управленските 

функции на конкретните дейности. Наблюдението на изпълнението на ОПР се 

извършва при условия и по ред, определен в Закона за регионалното развитие и 

Правилника за неговото прилагане. 

Реализацията на дейностите по Общинския план, както и цялостното му 

изпълнение следва да се реализира чрез два подхода. Единият е чрез използване на 

възможностите и ресурсите на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. – 

кандидатстване по конкретни проекти чрез включване на мерки и дейности от Плана. 

Вторият източник е чрез партньорства на местната власт с частния бизнес и 

неправителствения сектор да се реализира друга част от мерките и проектите със 

собствени средства. Принципът на публично-частно партньорство е основата за 

постигането на резултати по реализацията на плана чрез двата източника. 

Дейностите по наблюдението, актуализацията и оценката на ОПР следва да се 

извършват през целия период от изпълнението на плана. За постигането на добро 

управление на тези процеси следва да има добра организация и добро времево 

разпределение.  

Съгласно Закона за регионално развитие, чл. 23, Кметът на Общината има 

задължението да: 

 …. 2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

3. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на 

съответната община; 
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4. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за одобряване от общинския съвет; 

5. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

Съгласно правилника за прилагане на ЗРР: 

1. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането 

на общинския план за развитие. 

2. Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на общинския план за развитие. 

3. Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади 

за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата 

на общината 

4. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

 
 За изпълнението на плана следва да се сформира Работна група/Звено за управление, 

което да подпомага кмета на общината  в неговата дейност. Тя следва да включва 

представители на общата и специализираната администрация, представена от 

съответните дирекции, които имат отношение към заложените в ОПР цели и проекти, 

представители на Общинския съвет и не на последни място,  представители на 

неправителствения сектор, представители на бизнеса и други заинтересовани страни. 

Привличането на представители на гражданското общество в изпълнението на ОПР е 

важен елемент в прилагането на принципите на партньорство.  

Препоръчително е работната група да има следната структура:  

- Ръководител 

- Заместник-ръководител 

- Секретар 

- Експерти 

- Представители на заинтересовани страни 
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Работната група следва да изпълнява следните функции:  

- Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на 

изходна информация по приетите индикатори; 

- Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на ОПР; 

-   Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие, които Кметът внася в Общинския съвет. 

Годишният доклад съдържа информация за настъпили социални, икономически 

и екологични промени в рамките на общината, до каква степен са изпълнени  

предвидените приоритети, мерките и индивидуалните проекти и схеми за 

подпомагане, аргументирани предложения за подобряване на системата за 

наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Докладът се обсъжда и приема 

от Общински съвет 

- Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР; 

- Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, 

включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в 

резултат на междинната оценка; 

- Организира актуализирането на Общинския план за развитие на община Своге 

- Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР; 

- Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително: 

o Промени във финансовата рамка; 

o Промени в източниците на финансиране; 

o Промени в програмата за реализация  

o Промени в структурата и начина на управление на ОПР 

o Други промени 

- Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, 

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително 

промени и преразпределения на средствата по ОПР; 

- Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за 
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целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, 

включени в Програмата за реализация на ОПР; 

- Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, 

във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на 

предпроектни проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на 

публично-частните партньорства; 

За целите на отчетността работната група следва да изготвя протоколи от своите 

заседания. Тъй като Общинският план за развитие е комплексен документ, който 

изисква експертиза в различни сфери от социално-икономическо, техническо, 

инженерно, екологично естество е важно включването на различни експерти в 

работната група и са възможни консултациите с външни експерти, в случай, че се 

счете за необходимо.  Препоръчително е да се разработи система (процедура) 

мониторинг и контрол - за периодичното събиране и анализиране на информация, 

свързана с изпълнението на ОПР. Необходимо е да бъде разработена и прилагана 

ефективна система за периодичното събиране и анализиране на информация, свързана 

с изпълнението на ОПР, като напредъкът по поставените цели и приоритети за 

развитие бива отчитан спрямо заложените физически и финансови индикатори. 

Систематичното и периодично анализиране на индикаторите ще позволи от една 

страна да се сравни реалният прогрес по изпълнението на плана спрямо 

предварително планираните дейности, а от друга страна – да бъдат предприети 

навременни мерки за предотвратяване на възможни рискове пред изпълнението на 

заложените интервенции, а оттам и на стратегическата цел и приоритети на плана. 

При събирането на информация по индикаторите за изпълнение на плана следва да 

бъдат използвани сигурни източници на данни, като Националния статистически 

институт, Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

в България (ИСУН), Агенцията по заетостта, както и данни от други надеждни 

регионални и местни източници на информация. 

Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

За целите на реализация на Плана, следва да се направи разграничение между 

мониторинг и оценка. В този смисъл под „оценка“ трябва да се разбира поставяне на 
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фокус върху ефектите, постиженията и изпълнението и да се разглежда като 

постоянна дейност, докато мониторингът е насочен главно към ресурсите и трябва да 

се схваща по-скоро като текуща, постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава 

информация, докато оценката "преценява" тази информация. 

Наблюдението се осъществява чрез индикатори, които са предварително 

разгледани и утвърдени и с които се проследява физическото и финансовото 

изпълнение на ОПР. Индикаторите за наблюдение и оценка отчитат постигнатия 

напредък по отношение на целите, социално-икономическото състояние, развитието 

на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото 

местно развитие. Чрез тях се анализират резултатите от изпълнението на 

приоритетите, мерките и се определя степента на постигане на интервенциите. 

Индикаторите за наблюдение отчитат още конкретните продукти, резултатите и 

въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие. 

Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план подлежи на 3 

вида оценки:  

- Предварителна 

- Междинна 

- Последваща; 

Наблюдението и оценката следва да проследяват и физическия прогрес върху 

територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат 

от предприети конкретни действия.  

VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Принципът на партньорство, прозрачността при вземане на решения и 

широкото участие на обществеността са взаимосвързани принципи, които са от 

съществено значение за ефективното планиране и успешното устойчиво и 

интегрирано развитие. Партньорството може да донесе много ползи и добавена 

стойност, които включват повишена ангажираност, разширени експертни познания, 

мотивиране на заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация, 
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по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране 

на най-подходящия начин за тяхното решаване. Прозрачност и контрол по 

изпълнението на плана се осигуряват чрез обществено участие, което може да се 

осъществи по два начина:  

- Обществен комитет, който следи и на който се предоставя непрекъснато 

цялата информация за хода на реализацията;  

- Участие на представители на обществеността в работната група на ОПР.  

 

Етапи на прилагане принципа на партньорство 

 Включването на заинтересованите страни в планирането и програмирането 

преминава през етапите:  

 Информиране - основополагащият етап от процеса на планиране, който има за цел 

да запознае обществеността с  ролята на гражданите и бизнеса в определянето на 

приоритетите за развитие на Общината, за възможностите за реализация и 

очакваните резултати в икономическата и социалната сфера. Информирането на 

заинтересованите страни може да се осъществи по различни начини, а именно чрез: 

информационни срещи със заинтересованите страни, фокус-групи, дискусионни 

форуми, пресконференции; публикации в медиите и в интернет (както и на сайта 

на общината), разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати, 

транспаранти и др. 

 Консултиране – в рамките на този етап се разясняват конкретни задачи, които 

стоят пред управляващите и гражданите и заинтересованите страни са поканени да 

коментират намерението им да осъществят тези задачи и да споделят мнения 

относно предложения подход на работа. Подходящи форми и начини за 

консултиране: работни срещи, граждански панели, проучване на мнения – 

интервюта и др.; Разясняват се и необходимостта и значението на стратегическото 

паниране на местното развитие за повишаване на ефективността на публичните 

разходи и осигуряване на добавена стойност за Общината; 

 Вземане на съвместни решения – един от основните етапи, при който 

управляващи, икономически партньори, граждани и всички други заинтересовани 

страни работят съвместно с цел формулиране на общи решения. Обсъждат се 
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възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на 

проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, 

предоставяни на гражданите и бизнеса. Ефективни методи и подходи за вземане на 

съвместни решения са: публично обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”, 

„конференция на бъдещето“, планиране с участие – смесени работни групи”.  

 Реализация на решенията (съвместни действия) - етап на изпълнението, в който 

се предприемат съвместни действия на управляващите и гражданското общество за 

осъществяването на вече одобрените и подготвени за изпълнение проекти и 

инициативи: социални дейности, насочени към децата или хората с увреждания; 

инициативи, свързани с опазването на околната среда и нейното възстановяване – 

залесяване, поддържане на зелени площи, паркове и др.; организиране на културни 

и спортни събития; конференции на местно ниво и други обществено значими 

проекти 

предприемат съвместни действия за реализирането на конкретни дейности или 

инициативи: обществено значими проекти,  организиране на конференции, 

културни или спортни събития и др. 

 Наблюдение и оценка на изпълнението - заключителен етап от участието, който 

цели да се включат всички страни – управляващи, граждани, външни наблюдатели 

и оценители и всички други представители, взели участие в етапите на планиране и 

изпълнение. Етапът цели още формиране на позитивни обществени нагласи и 

активна гражданска позиция относно участието в процеса на наблюдение и 

осигуряване на обществена подкрепа за реализацията на Общинския план за 

развитие. За тази цел могат да се сформират смесени групи за мониторинг и оценка, 

обществени съвети, комисии и др. 

 

Мерки за консултиране на партньорите 

От гореописаните етапи става ясно, че вземането на съвместни решения е една от 

основните предпоставки за прилагане принципа на партньорство. Представените по-

долу подходи се характеризират с това, че търсят общи решения чрез постигане на 

консенсус между различните страни.  
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 Кръгла маса. Кръглата маса е открита обществена дискусия, водена от 

професионален модератор. Важна предпоставка за успеха на кръглата маса е 

различните групи участници да бъдат поставени при равни условия. Кръглата 

маса цели дългосрочни решения и устойчиви резултати по конкретна тема. По 

време на дискусията се води протокол, който е публичен и общодостъпен; 

 Обществен форум. Форумът е цикъл от структурирани обществени 

дискусии (форум-сесии) между равнопоставени участници, които са 

разпределени по работни маси в зависимост от своята професионална или 

социална принадлежност (администрация, бизнес, култура, образование, млади 

хора, малки населени места и др.). Освен това в залата трябва да има 

достатъчно места за наблюдатели на процеса и представители на медиите. 

Дискусията се води от външен професионален модератор, а организацията на 

процеса се осъществява от местен екип - инициативна група. По време на всяка 

форум–сесия се води протокол, който е на разположение на всички, които 

проявяват интерес. Задължителни принципи на обществения форум са: 

откритост, спазване на правилата за работа, прозрачност и публичност, 

консенсус при вземане на решенията, които са задължителни за всички и 

подлежат на изпълнение и контрол.  

 Конференция на бъдещето. Конференцията на бъдещето е 

структурирана и динамична обществена дискусия, която се провежда 

еднократно, но продължително (1-2 дни) и цели да очертае дългосрочна 

перспектива за развитие и да инициира процес за промяна чрез общо разбиране 

за действителната ситуация и формулиране на обща визия, цели и идеи за 

проекти. Целият процес се ръководи от външен, професионален модератор и се 

отразява във фото-протокол, който след конференцията се изпраща на всички 

участници. Резултатите са: формиране на обща, споделена от всички визия, 

цели и проектни предложения с участието на представителите на съответната 

общност.  

 Планиране с участие. Планирането с участие е продължителен и 

комплексен процес (8-10 месеца), който обикновено се осъществява с 

участието на ключови заинтересовани страни и с подкрепа от външни експерти. 

  
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Своге за периода 2014-2020 г. 
70 

 
 



Процесът се управлява от отговорните институции и се основава на 

партньорство и участие на всички заинтересовани страни и личности. Освен 

време са необходими определени ресурси и план за действие. Координацията 

на процеса се осъществява от Управляваща група, в която се включват 

отговорни представители на инициаторите, а по отделните теми/ сектори се 

сформират работни групи, в които участват както експерти от съответната 

институция, така и представители на заинтересованите страни с опит и 

експертиза по темата. 

 Онлайн анкета. Онлайн анкетата е форма за допитване до гражданите, 

която може да се разработи и качи на сайта на общината, с цел граждани, които 

нямат физическа възможност да присъстват на гореописаните събития, да се 

включат с мнение по въпросите на планиране и реализация на плана.  

 

Предпоставки и правила за успешно включване на заинтересованите страни  

 

 Реализиране на достъпен процес на приобщаване чрез добра 

предварителна подготовка и ясно разработена цел;  

 Предварително разработен актуален план за работа, с ясно дефинирани 

цели и етапи, участници, методика на работа, очаквани резултати и процедури 

за обществено одобрение; 

 Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим 

предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове, който 

да бъде представен по разбираем начин на всички страни;  

 Осигуряване на равен достъп на всички заинтересовани обществени 

групи, като те трябва да бъдат официално поканени, но участието им да е 

доброволно, както и спазване принципа на равнопоставеност; 

 На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички 

участници и заинтересовани страни относно развитието на процеса и 

постигнатите резултати. 

 Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на 

самите решения и политики;  
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Кметът и Общинският съвет и организациите, извършващи действия по 

изпълнението на Общинския план за развитие са органите, които носят отговорност за 

осигуряване на информация и публичност за дейностите по него. Те следва да 

информират останалите заинтересовани страни за характера и същността на 

извършваните действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването 

им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително относно 

помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.  

 

Информацията е насочена към:  

 Широката общественост; 

 Потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти; 

 Лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални 

проекти; 

 Осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата. 

VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. 

има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 

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

финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на 

плана. С оглед на актуализираната програма за реализация на Общинския план следва 

да се изготвя и годишната програма на кмета.   

Програмата за реализация включва конкретни дейности за реализиране на мерките и 

специфичните цели, разписани в стратегическата рамка на ОПР на община Своге. 

Освен това програмата обхваща и тяхната индикативна стойност, както и източниците 

на финансирането им. В процеса на разработване на Общинския план за развитие на 

община Своге за периода 2014 – 2020 г. и Програмата за реализация на Общинския 

план все още не са били налични и одобрени Оперативните програми, както и 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Един от 
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основните проблеми през периода 2014 - 2017 продължава да е  липсата на достатъчно 

капацитет у служителите на общинската администрация за разработване и управление 

на проекти. Този факт е предпоставка на невъзможност за финансиране на 

допълнителни дейности на общината, поради липса на финансов ресурс, както и на 

кадри с необходимите знания и умения за идентифицирани на проекти, както и 

тяхното разработване и последващо  успешно реализиране. Също така закъснението в 

изпълнението на  Оперативните програми и Програмата за развитие на селските 

райони са причина за неизпълнението на част от дейностите, които общината е  

планирала за периода 2014- 2017 г. 

Подадените проекти от общината са от ключово значение за развитите на общината и 

подобряването  на жизнения стандарт на населението, живеещо на територията на 

Община Своге. Списък на проектите, подадени и от общината в периода 2014 – 2016 

г. и техния статус: 
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Подадени, в процес на изпълнение и реализирани проекти в периода Януари 2014 – Декември 2016 
 

Наименование на 
проекта, договор 
за безвъзмездна 
финансова помощ  

Финансираща 
институция 

Статус на 
проекта 

Период на 
реализиране 

Основни дейности Стойност на 
проекта 

Цел 

1.”Устойчиво 
управление на 
горите и опазване 
на околната среда 
чрез създаване на 
система за 
откриване на 
горски пожари в 
ранен стадий и 
мониторинг на 
околната среда“ 

ПРСР 2007- 2013, 
подкрепен от 
ЕЗФРСР 
Мярка 226 
„Възстановяване 
на горския 
потенциал и 
въвеждане на 
превантивни 
дейности“ 

Реализиран 24 месеца 
От 
16.04.2013г. 

Изграждане на противопожарна 
кула, находяща се в местност 
„Издримец- Яворец“ КВС на село 
Бов, община Своге, доставка и 
монтаж на интегрирана система за 
видеонаблюдение и строителство 
на пожароизвестителна кула 

506 008. 33 лв. Минимизиране на 
риска от избухване на 
пожари в горските 
територии в община 
Своге чрез ранното 
им предизвестяване; 
възможност за бърза и 
адекватна реакция и 
вземане на мерки за 
потушаване на вече 
възникнали пожари. 

2.“Подобряване на 
средата на живот в 
Община Своге чрез 
подмяна на 
уличното 
осветление“ 

ПРСР 2007- 2013, 
подкрепен от 
ЕЗФРСР, Мярка“ 
Развитие и 
обновяване на 
населените места“ 

Реализиран 24 месеца от 
29.04.2013г. 

Подмяна на уличното осветление 
в 35 населени места в Община 
Своге 

1 917 546 лв.  Повишаване на 
качеството на живот 
на населението в 35 
населени места от 
общината и 
осигуряване на 
енергийна 
ефективност чрез 
подмяната на 
остарелите и 
неработещи 
осветителни тела с 
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нови, 
енергоспестяващи 
такива. 

3.“Повишаване на 
жизнения стандарт 
на жителите на 
община Своге чрез 
по- добър достъп до 
качествена, питейна 
вода и 
рехабилитация на 
съществуващи 
общински пътища“ 

ПРСР 2007- 2013, 
Мярка 321: 
„Основни услуги 
за икономиката и 
населението на 
селските райони“ 

Реализиран 30 месеца от 
21.11.2012г. 

Рехабилитиране на общински 
пътища в населените места с. 
Томпсън/ Церецел/, с. Искрец, с. 
Брезе, с. гара Лакатник, гр. Своге, 
с. Желен, с. гара Бов и 
рехабилитация на съществуваща 
водопроводна мрежа в село 
Свидня 

5 822 178 лв. Повишаване на 
жизнения стандарт на 
населението на 
Община Своге чрез 
осигуряване на 
достъп до качествена 
питейна вода, 24- 
часово 
водоснабдяване и 
осигуряване на по- 
добра 
инфраструктура, 
транспортна 
свързаност между 
отделните населени 
места на общината. 

4.“Нови 
възможности за 
грижа“ 

ОПРЧР  2014-
2020 по схема за 
предоставяне на 
БФП „Нови 
алтернативи“ 
приоритетна ос № 
5 Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 

Реализиран 18.03.2015г. Предоставяне на социална услуга 
личен асистент. 

 Миниминизиране на 
риска от социално 
включване на 
уязвимите групи в 
община Своге. 
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икономика  
5.“Топъл обяд 
2015“ 

Фонд за 
европейско 
подпомагане на 
най- нуждаещите 
се лица 2014-2020 
(ОПХФЕПЛН) 

Реализиран 4 месеца от 
юли 2015 до 
септември 
2015 

Осигуряване на топъл обяд (супа, 
основно и хляб) на 140 броя хора в 
затруднено материално 
положение за посочения период. 

29 414, 70 лв. Подпомагане на лица 
от община Своге, 
живеещи с доход под 
линията на бедността, 
миниминизиране на 
риска от социално 
изключване. 

6. „Реконструкция и 
доизграждане на 
вътрешна 
водопроводна 
мрежа на село 
Свидня- 2-ри етап, 
подобект: 
„Водоснабдителни 
помпени станции- 
1-ви и 2-ри подем“ 

ПУДООС Реализиран 55 дни от 
25.02.2016г. 

Рехабилитация на съществуваща 
водопроводна мрежа в село 
Свидня 

405 600.25лв. Достигане на 
необходими водни 
количества във всяка 
точка от 
водопроводната 
мрежа чрез 
намаляване на 
огромните загуби, 
постигане на напори 
във всички точки на 
мрежата 

7.“Нова 
възможност за 
социална подкрепа 
и независим живот 
на хората в 
неравностойно 
положение в 
община Своге” 

ОПРЧР 
Европейски 
социален фонд 

В процес на 
реализиране 

21 месеца 
От 01.2016г. 

Разкриване на нова социална 
услуга – Център за почасово 
предоставяне на услуги за 
социално включване в общността 
или в домашна среда, който 
осигурява комплексна подкрепа за 
хората с увреждания и хора над 65 
години с невъзможност за 
самообслужване, към Центъра е 
назначен персонал (ръководител, 

500 000 лева Подобряване 
качеството и 
разширяване 
възможностите  за 
самостоятелен живот 
на хора с увреждания 
и хора над 65 години 
в невъзможност за 
самообслужване от 
Община Своге, чрез 
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секретар, лични, домашни 
помощници, социални 
работници). Предвижда се 
повишаване на квалификацията , 
чрез въвеждащо и поддържащо 
обучение, както и психологическа 
подкрепа и супервизия, 
психологическо консултиране от 
специалисти, индивидуална и 
групова терапия. 

предоставяне на 
иновативна социална 
услуга в общността и 
в домашна среда. 

8. „Реконструкция и 
рехабилитация от 
четвъртокласна 
общинска  пътна 
мрежа на община 
Своге, област 
София “ 

Европейски 
земеделски фонд 
ПРСР 2014-2020, 
мярка 7 „Основни 
услуги и 
обновяване на 
селата в селските 
райони“, 
подмярка 7.2 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряване или 
разширяване на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура“ 

В процес на 
оценка 

 Строителство, реконструкция и 
рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, 
участъци от четвъртокласната 
пътна мрежа, намиращи се в лошо 
състояние, както и съоръженията 
и принадлежностите към тях. 

5 867 017.79 
лева 

Да се осигурят по – 
добри условия за 
удобен и безопасен и 
икономичен 
транспорт. Да се 
осигури директна 
транспортна 
свързаност на 
населените места с 
по-висок клас път. 

9. „Изграждане и 
рехабилитация  на 
част от улична 

Европейски 
земеделски фонд 
ПРСР 2014-2020, 

В процес на 
оценка 

 Строителство, реконструкция и 
рехабилитация на нови и 
съществуващи, участъци от 

 1 939 490, 83 
лева 

Подобряване на 
условията на 
транспорт в част от 
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мрежа в община 
Своге“ 

мярка 7 „Основни 
услуги и 
обновяване на 
селата в селските 
райони“, 
подмярка 7.2 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряване или 
разширяване на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура“ 

уличната мрежа мрежа, намиращи 
се в лошо състояние, както и 
съоръженията и 
принадлежностите към тях. 

населените места на 
община Своге. 

10. „Реконструкция 
и рехабилитация на 
водопроводна 
мрежа на част от 
населените места на 
община Своге“ 

Европейски 
земеделски фонд 
ПРСР 2014-2020, 
мярка 7 „Основни 
услуги и 
обновяване на 
селата в селските 
райони“, 
подмярка 7.2 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряване или 
разширяване на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура“ 

В процес на 
оценка 

 Изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на 
водоснабдителни системи  и 
съоръжения в селата Искрец и 
Церово. 

5 867 230, 42 
лева 

Осигуряване на 
достъп до качествена 
питейна вода и 24 
часово 
водоснабдяване в 
двете населени места. 
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11. Операция тип 3 
„Осигуряване на 
топъл обяд 2016“  

Фонд за 
европейско 
подпомагане на 
най- нуждаещите 
с елица 2014-2020 
(ОПХФЕПЛН) 

В процес на 
реализиране 

01.12.2016г.– 
30.04.2017г. 

Осигуряване на топъл обяд (супа, 
основно и хляб) на 100 броя хора в 
затруднено материално 
положение в рамките на общо 103 
работни дни за посочения период. 

26 059 лева Подпомагане на лица 
от община Своге, 
живеещи с доход под 
линията на бедността, 
миниминизиране на 
риска от социално 
изключване. 

12.  „Съвместно 
предотвратяване и 
ликвидиране на 
последиците от 
природни и 
причинени от човек 
трансгранични 
бедствия в 
общините Своге и 
Мерошина“ 

Interreg-IPA CBC 
България-Сърбия 

В процес 
реализация 

18 месеца от 
22.11.2016г. 

Обща оценка на риска от 
възникване на бедствия, изготвяне 
на планове и процедури за 
извънредни ситуации, доставка на 
специализирано пожарно 
оборудване, оборудване за 
предотвратяване на наводнения и 
за издирване и спасителни 
операции в двете общини. 
Прилагане на общи теоритично-
тактически обучения на място. 
Обмяна на опит за действия при 
кризисни ситуации. 

581 345, 46 
евро 

Изграждане на 
устойчив капацитет и 
обща система за 
управление  и 
ликвидиране на риска 
от възникване на 
последици от 
възникване на 
природни и 
причинени от човека 
бедствия в общините 
Своге и Мерошина. 

13.  „Активно 
включван на пазара 
на труда на хора от 
уязвимите групи в 
община Своге“ 

ОПРЧР 
Европейски 
социален фонд 

Неодобрен, в 
процес на 
обжалване на 
решението на 
оценителната 
комисия 

12 месеца Осигуряване на социална услуга 
„личен асистент“ за 16 семейства 
с деца с увреждания от община 
Своге с оглед на активното 
включване на пазара на труда на 
лицата полагащи грижи за своите 
деца. Повишаване мотивацията на 
родителите за търсене на работа и 
осигуряване на субсидирана 

390 337, 92 
лева 

Предоставяне на 
комплексни социални 
услуги за насърчаване 
на равните 
възможности на 
семействата с деца с 
увреждания и 
икономически 
неактивните лица за 
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заетост за период от 6 месеца. заетост  и интеграция 
на пазара на труда, 
чрез подобряване 
достъпа до услуги за 
кариерно развитие, 
осигуряване на 
кратковременна 
заетост и 
предоставяне на 
индивидуална 
подкрепа за децата с 
увреждания-личен 
асистент. 

14. „Реконструкция 
и доизграждане на 
вътрешна 
водопроводна 
мрежа на село 
Свидня- 2-ри етап, 
подобект: 
„Водоснабдителни 
помпени станции- 
1-ви и 2-ри подем“ 

ПУДООС Реализиран 55 дни от 
25.02.2016г. 

Рехабилитация на съществуваща 
водопроводна мрежа в село 
Свидня 

405 600.25лв. Достигане на 
необходими водни 
количества във всяка 
точка от 
водопроводната 
мрежа чрез 
намаляване на 
огромните загуби, 
постигане на напори 
във всички точки на 
мрежата 
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  С оглед на информацията към момента и потенциалните възможности на 

община Своге, е актуализирана Програмата за реализация на Общинския план, както 

следва: 

- От стратегическа цел 1: „Интензифициране на социално-икономическото 

развитие на общината“ отпадат следните дейности и респективно, предвидения 

за тях финансов ресурс: 

По мярка 1 „Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и насърчаване 

на предприемачеството“: дейност  „Привличане  на  инвеститори  в  сферата  

на леката  промишленост  и  услугите“ и  по мярка 2 „ Модернизация на 

предприятията и въвеждане на иновации“, дейност „Изграждане на бизнес 

инкубатор в гр. Своге и прилежаща инфраструктура“ 

По мярка 5 „Развитие на устойчив туризъм“, дейност „Създаване на постоянна 

етнографска експозиция и Музей на шоколада и включването им в 

туристическа дестинация за град Своге“ 

- От Стратегическа цел 2 „Повишаване качеството на средата за живот, бизнес и 

рекреация“, отпада следната дейност и респективно, предвидения за нея 

финансов ресурс: 

По мярка 2 „Подобряване на социалната и спортна инфраструктура в община 

Своге“, дейност „Проучване на възможности за изграждане на общински 

жилища“. 

 

- По стратегическа цел 3: „Подобряване интегрираността на общинската 

територия, чрез балансирано пространствено развитие и адекватно 

инфраструктурно осигуряване“ отпада следната дейност и респективно, 

предвидения за нея финансов ресурс: 

По мярка 4 „Подобряване на екологичната инфраструктура на общината“, 

дейност „Комплексен проект за опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие“ и дейност „Изграждане на претоварна станция за твърди битови 

отпадъци и доставка на транспортни средства“, като последната се замества с 

дейността „Изграждане на компостираща инсталация“ със съответния ресурс, 

съгласно актуализираното приложение 3. 
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Дейността „Поддържане на горите и санитарни сечи“ се актуализира, както 

следва: „Поддържане на горите, в т.ч. дейности по превенция от пожари  и 

санитарни сечи“. 

 

Актуализираната Програмата за реализация на Общинския план за развитие на 

община Своге 2014-2020 е включена в Приложение 3.  

VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ 
ПРОМЕНИ 
Вземането на мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към 

вече настъпилите промени възниква като необходимост  поради осезаемите 

климатични промени на глобално ниво и тяхното влияние в икономически, социален и 

екологичен аспект. Климатичните промени оказват влияние по отношение на  

повишаване потреблението на енергия, задълбочаване на продоволствения проблем, 

заплаха от природни бедствия, като водещ е делът на метеороложките, климатичните 

и хидроложките бедствия и др. Климатичните промени и необходимостта от 

адаптиране към тях поставят редица въпроси пред общественото управление и 

развитие и именно поради тази причина се предприемат мерки на световно, 

европейско, национално и съответно местно ниво.  

Един от най-важните международни юридически документи, предназначен за борба с 

изменението на климата е Протоколът от Киото, който последва Рамковата конвенция 

на Организацията на обединените нации за изменението на климата. Той съдържа 

поетите от индустриалните държави ангажименти да намалят своите емисии на 

определени парникови газове, на които се дължи глобалното затопляне.  

С изменение на Закона за регионално развитие, чл 13, ал. 2, т. 9, като задължителна 

част от Общинските планове за развитие се предвиждат Мерки за ограничаване на 

изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени.  

Общинският план за развитие би могъл да повлияе както върху намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда, така и върху адаптацията на населението 

икономиката към съществуващите вече изменение, а и върху мониторинга на 

изменението на климата на местно ниво. 
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Основните сфери върху обществения живот, които засягат тези интервенции са:  

-  енергетиката;  транспорт;  селското и горското стопанство;  управлението на 

отпадъците и водите;   опазване чистотата на атмосферния въздух  и др.  

Техни преки резултати биха могли да бъдат: повишаване на енергийната ефективност;  

увеличаване дела на енергията от ВЕИ ;  залесяване;  разработване и внедряване на 

екологични технологии,които стимулират повишаването на енергийната ефективност 

и/или използването на енергия от възобновяеми източници; разработване и въвеждане 

на политика за ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на 

задълженията по   образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване 

на административния капацитет,  повишаване информираността на населението; 

 насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт  

и др.  

Такива мерки са интегрирани в Общинския план за развитие на община Своге 2014-

2020 и включват: 

 Обновяване на МТБ и внедряване на нови технологии в предприятията в 

община Своге; Стимулиране  на  предприемачеството  по  отношение  

развитие на екологични  селско  стопански  производства   и  

животновъдство; Направа на подпорна стена и улици в с. Осеновлаг; 

Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води; Изграждане на 

пречиствателни станции на р. Искър и р. Искрецка за пречистване на 

отпадните води; Изготвяне на идейни и работни проекти за водопровод и 

канализация в с. Гара Лакатник и изграждане на пречиствателна станция; 

Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и ПСОВ за агломерация Своге- 

Свидня; Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и ПСОВ за с.Церово, с. 

Гара Лакатник, с. Искрец, с. Реброво , с. Гара Бов, с. Томпсън , с. Владо 

Тричков; Изграждане на канализация за отпадни води в с. Луково; Изготвяне 

на проекти  и изграждане диги по поречието на р. Искър и р. Искрецка; 

Изграждане на компостираща инсталация;Нерегламентираните сметища – 

отстраняване и рекултивиране на засегнатите терени; Залесяване на 

изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за залесяване и сеч; 

Изграждане на диги и предпазване от наводнения  по поречието на р.Искър и 

р.Искрецка и кандидатстване пред финансиращи институции; Разработване 
  

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 
Своге за периода 2014-2020 г. 

83 
 

 



на стратегия за изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура 

в Общината; Поддържане на горите, в т.ч. дейности по превенция от 

пожари и санитарни сечи; Укрепване на речните брегове и борба с ерозията; 

Комплексен проект за опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие; Укрепване на участъци с активни свлачищни процеси и с 

опасност от свлачища на територията на община Своге; Прилагане на мерки 

за енергийна ефективност на публични и обществени сгради и др. 
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Период 2014-2020
Общински 
бюджет

Местни 
публични 
фондове

Общ дял % Централен 
бюджет

Общ дял % Фондове на ЕС Общ дял % Други 
източници

Общ дял % Фондове, 
фирми

Общ дял 
%

Стойност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Интензифициране на 
социално-икономическото развитие на общината

244750 0 5% 697538 14% 3952713 81% 0 0% 0 0% 4 895 000

1.      Повишаване на конкурентоспособността на 
бизнеса и насърчаване на предприемачеството

3000 0 5% 8550 14% 48450 81% 0 0 0 0 60000

2.      Модернизация на предприятията и въвеждане на 
иновации

1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0 0 0 20000

3.      Създаване на условия за реализиране на 
публично-частни партньорства

3000 0 5% 8550 14% 48450 81% 0 0 0 0 60000

4.      Стимулиране на развитието на земеделието, 
включително билогично земеделие 

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

5.      Развитие на устойчив туризъм 174500 0 5% 497325 14% 2818175 81% 0 0% 0 0% 3 490 000
6. Стимулиране на развитието на културно-
историческото развитие в община Своге

58250 0 5% 166013 14% 940738 81% 0 0% 0 0% 1 165 000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване качеството 
на средата за живот, бизнес и рекреация 

677000 0 5% 1929450 14% 10933550 81% 0 0 0 0 13540000

1.      Подобряване на образователната инфраструктура 
в община Своге

345000 0 5% 983250 14% 5571750 81% 0 0 0 0 6900000

2.      Подобряване на социалната и спортна 
инфраструктура в община Своге

245000 0 5% 698250 14% 3956750 81% 0 0 0 0 4900000

3.      Развитие на инфраструктурата за развитие на 
бизнеса и административната инфраструктура в 
община Своге

87000 0 5% 247950 14% 1405050 81% 0 0 0 0 1740000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване 
интегрираността на общинската територия, чрез 
балансирано пространствено развитие и адекватно 
инфраструктурно осигуряване

2201585 0 5% 6274518 14% 35555603 81% 0 0 0 0 44031706

1.      Рехабилитация на пътната инфраструктура на 
общината

410000 0 5% 1168500 14% 6621500 81% 0 0 0 0 8200000

Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране
ПРИЛОЖЕНИЕ 1     ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОПР ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020   (актуализирана)      



2.      Рехабилитация на уличната инфраструктура 210000 0 5% 598500 14% 3391500 81% 0 0 0 0 4200000
3.      Подобряване на водопроводната и 
канализационна мрежа в община Своге

1107500 0 5% 3156375 14% 17886125 81% 0 0% 0 0% 22 150 000

4.      Подобряване на екологичната инфраструктура на 
общината

440085 0 5% 1254243 14% 7107378 81% 0 0 0 0 8801706

5.      Подкрепа за балансирано пространствено 
развитие на територията

24000 0 5% 68400 14% 387600 81% 0 0 0 0 480000

6.      Енергийна и ресурсна ефективност 312500 0 5% 890625 14% 5046875 81% 0 0 0 0 6250000
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване 
качеството на човешките ресурси и устойчиво 
повишаване на административният капацитет в 
услуга на гражданите и бизнеса

303500 0 5% 864975 14% 4901525 81% 0 0 0 0 6070000



Приложение 2 Матрица с индикатори  (актуализирана) 

   Индикатори Мерна 
единица 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Междинна 
стойност  
към 31.12.2018 г. 

Целева стойност в 
края на програмния 
период  

Източник на 
информация 

Стратегическа цел 1: 
Интензифици - ране на 
социално-икономическото 
развитие на общината 

Повишаване на 
нетните приходи от 

продажби 

% Ежегодно 157 529 лв. Повишаване на 
нетните приходи 
от продажби с 7% 

Повишаване на 
нетните приходи от 
продажби с 12% 

Община Своге 
 

1.Повишаване на 
конкурентноспособността 
на бизнеса и насърчаване 
на предприемачеството 

Повишаване на 
нетните приходи от 
продажби 

% Ежегодно 157 529 лв Повишаване на 
нетните приходи 
от продажби с 7% 

Повишаване на 
нетните приходи от 
продажби с 12% 

Община Своге 
 

Увеличава на броя 
новооткри –  
ти предприятия по 
дейности 

% Ежегодно 40 Увеличава на 
броя 
новооткритите 
предприятия по 
дейности – с 20% 
повече от 
предходния 
период 

Увеличава на броя 
новооткритите 
предприятия по 
дейности – с 30% 
повече от 
предходния период 

Община Своге 
 

% увеличение на 
инвестициите в 
общината 

% Ежегодно 110 000 лв. Увеличава на 
броя 
новооткритите 
предприятия по 
дейности – с 20% 
повече от 
предходния 
период 

Увеличава на броя 
новооткритите 
предприятия по 
дейности – с 30% 
повече от 
предходния период 

Община Своге 
 

Мярка 1.2. Модернизация 
на предприятията и 
въвеждане на иновации 

Модернизирани 
предприятия  и/или 
предприятия въвели 
иновации 

% Ежегодно 2 10% 20% Община Своге 
 

Мярка 1.3. Създаване на 
условия за реализиране на 
публично-частни 

Брой на реализирани 
публично-частни 
партньорства 

Брой Ежегодно 0 1 1 Община Своге 
 



Приложение 2 Матрица с индикатори  (актуализирана) 

партньорства 
Мярка 1.4. Стимулиране на 
развитието на земеделието, 
включително биологично 
земеделие 

Брой сертифицирани 
биопроизводители 

Брой Ежегодно 7 Нарастване на 
броя на 
сертифицирани 
биопроизводители 
с 5% 

Нарастване на броя 
на сертифицирани 
биопроизводители с 
10%  

ОСЗ СВОГЕ 

% увеличение на 
нетните приходи от 
продажби от 
селското стопанство 

% Ежегодно 130 000 лв. 5% 10%  ОСЗ СВОГЕ 

Мярка 1.5. Развитие на 
устойчив туризъм  

% увеличение на 
нетните приходи от 
продажби от туризма 

% Ежегодно 300 000 лв.  15% 25% Община Своге 

6.Стимулиране на 
развитието на културно-
историческото развитие в 
община Своге 

Създаден културен 
календар 

ДА/НЕ Ежегодно НЕ ДА ДА  
Община Своге 

Брой организирани 
културни 
мероприятия 

Брой 2020 130 150 160 Община Своге 

Брой 
реконструирани 
и/или 
модернизирани 
обекти 

Брой Ежегодно  1 4 5 Община Своге 
 

Стратегическа цел 2: 
Повишаване качеството на 
средата за живот, бизнес 
и рекреация 

Брой 
рехабилитирани 
обекта 

Брой Ежегодно 10 12 26 Община Своге 
 

Мярка 2.1. Подобряване на 
образователната 
инфраструктура в община 
Своге 

% от учениците в 
община Своге, 
използващи 
подобрената 
образователна 
инфраструктура 

% Ежегодно 17% 30% 60% Община Своге 
 

Брой Брой Ежегодно 5  14  10 Община Своге 



Приложение 2 Матрица с индикатори  (актуализирана) 

рехабилитирани 
обекта 

 

 % образователни 
заведения с 
приложени мерки за 
енергийна 
ефективност 

% Ежегодно 2  2  50% Община Своге 
 

Брой ремонтирани 
сгради и съоръжения 

Брой Ежегодно 10 17 18  Община Своге 
 

2. Подобряване на 
социалната и спортната 
инфраструктура в община 
Своге 

% от публични 
сгради достъпни за 
хора с увреждания 

Брой Ежегодно 1 3 5 Община Своге 
 

Брой обновени/ 
изградени паркове 

Брой Ежегодно 0 0 2 Община Своге 

3. Развитие на 
инфраструктурата за 
развитие на бизнеса и 
административната 
инфраструктура в община 
Своге 

Брой ремонтирани 
сгради 

Брой Ежегодно 4  9 9 Община Своге 

% от  населението с 
достъп до интернет 

% Ежегодно Към 2011 – 
33% имат 

достъп  
 

44% към 2014 

70% 80%  Община Своге 

Стратегическа цел 3: 
Подобряване 
интегрираността на 
общинската територия, 
чрез балансирано 
пространствено развитие и 
адекватно 
инфраструктурно 
осигуряване  

% рехабилитирана 
пътна мрежа 

% Ежегодно 6% 7% 10% Община Своге 

% рехабилитирана 
улична мрежа 

% Ежегодно 10% 12% 20% Община Своге 

% намаляване на 
загубите на вода 

% Ежегодно 12% 14% 30% Община Своге 
 

Мярка 3.1. Рехабилитация на 
пътна инфраструктура на 
общината  

км рехабилитирана 
пътна мрежа 

Км Ежегодно 3 км 25 км 20км Община Своге 
 

брой изградени 
моста  

Брой Ежегодно 1  1 3 Община Своге 
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км изградени 
велоалеи 

км Ежегодно 0 0 5 км Община Своге 
 

Мярка 3.2. Рехабилитация на 
улична инфраструктура 

км рехабилитирана 
улична мрежа 

км Ежегодно 4 км 33,5 
 
 
 
 

15 км Община Своге 
 

км изградена 
улична мрежа 

км Ежегодно 1 км  2 км 5 км Община Своге 
 

км насипни черни 
пътища 

км Ежегодно 4  5 10 км Община Своге 
 

Мярка 3.3. Подобряване на 
водопроводната и 
канализационната мрежа в 
община Своге 

брой изградени 
пречиствателни 
станции 

Брой Ежегодно 0 0 1 Община Своге 
 

км подменена 
водопроводна 
мрежа 

км Ежегодно 5  18 10 км Община Своге 
 

км новоизградена 
водопроводна 
мрежа 

км Ежегодно 0  0 10 км  Община Своге 
 

км изградена 
канализационна 
мрежа 

км Ежегодно 1  0, 5 км  5 км  Община Своге 
 

Мярка 3.4. Подобряване на 
екологичната 
инфраструктура на 
общината  

брой почистени 
нерегламентирани 
сметища 

Брой  Ежегодно 2  9 5  Община Своге 
 

км изградени диги  км Ежегодно 1  0 3 км Община Своге 
 

дка залесени гори Дка Ежегодно 0 0 500 Дка  Община Своге 
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Мярка 3.5. Подкрепа за 
балансирано пространствено 
развитие на територията 

Разработване на 
КПР 

Брой Ежегодно 0 Създадена 
кадастрална 
карта 

1 Община Своге 
 

% увеличение на 
паркоместата в 
община Своге 

% Ежегодно 80 броя  20 20% Община Своге 
 

Създаване ГИС и 
ГИС портал 

ДА/НЕ 2020 Не Не ДА Община Своге 
 

Брой актуализирани 
, изготвени ОУП, 
ПУП, кадастрални 
регулационни 
планове 

Брой Ежегодно 0 
(Нито едно 
населено място 
не разполага с 
ОУП, но 
голяма част от 
населените 
места са 
снабдени с 
регулационни 
и застроителни 
планове) 

75 бр. ПУП 1 Община Своге 
 

Мярка 3.6. Енергийна и 
ресурсна ефективност 

Брой сгради с 
приложени мерки 
за енергийна 
ефективност 

Брой Ежегодно 2  3 5 Община Своге 
 

% използваната 
електроенергия в 
община Своге, 
идваща от 
алтернативни 
източници 

% Ежегодно 0 0 7% Община Своге 
и доставчик на 

енергия в 
Община Своге 

 

Стратегическа цел 4: 
Подобряване качеството на 
човешките ресурси и 
устойчиво повишаване на 

Брой изпълнени 
проекти за периода 
2014 - 2020 

брой Ежегодно 19 1 В края на програмния 

период 2014 - 2020 

30 

Община Своге, 

ИСУН 
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административният 
капацитет в услуга на 
гражданите в бизнеса 

Намаляване на % 
безработица 

% Ежегодно Коефициент на 
безработица 
8,3% към 
31.12.2012 г. 

8.3 % 7,5% НСИ, АЗ 

Мярка 4.1. Повишаване на 
капацитета за управление на 
проекти на общинската 
администрация   

Брой изпълнени 
проекти 2014-2020 

Брой Ежегодно 19 0 В края на програмния 

период 2014 - 2020 

30 

Община Своге, 

ИСУН 

брой обучени Брой Ежегодно 20  4 40 Община Своге 
 

Мярка 4.2. Предоставяне на 
качествени и модернизирани 
публични услуги 

Брой обучени Брой Ежегодно 30  60 120 Община Своге 
 

Брой проведени 
семинари  

Брой Ежегодно 1  3 3 Община Своге 
 

Въведена система 
за обслужване на 
едно гише  

ДА/НЕ 2020 Не Да ДА Община Своге 
 

Мярка 4.3. Осигуряване на 
достатъчно качествено 
образование 

% население с 
висше и средно 
образование 

% Ежегодно Към 2014 -43% 46 % Към 2020 - 50% НСИ 
 

Брой компютри на 
10 ученика  

% Ежегодно Към 2014 на 
100 ученика – 
0,16 
компютъра 

0, 13 Към 2020 – 12% Община Своге 
 

Намаляване на броя 
на отпадналите 
ученици 

Брой Ежегодно Брой 
отпаднали 
ученици от 
общинските 
училища 
2012/2013 -18 
броя 

19 бр. Да се намалят до   12 
броя 

Община Своге 
и учебните  

заведения 

Мярка 4.4. Подкрепа за 
повишаване на 

Намаляване на % 
безработица 

% Ежегодно Коефициент на 
безработица 
8,3% към 

8.3 % 8% НСИ, АЗ 
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квалификацията на 
работната сила в 
съответствие с нуждите на 
пазара на труда   

31.12.2012 г. – 
1442 
регистрирани в 
община Своге 
през 2014 г. 

Брой преминали 
през курсове за 
квалификация и 
преквалификация 

Брой Ежегодно 42  64  100 Община Своге 
 

Мярка 4.5. Осигуряване на 
висококачествени социални 
и здравни услуги   

Брой здравни 
кабинети в училища 

Брой Ежегодно 3 бр.  3  5 Община Своге 
 

Брой лица, 
ползващи услугата 
личен асистент  

Брой Ежегодно 86 лица 
ползват 
услугата личен 
асистент 

100  120 Община Своге 
 

 



Период 2014-2020 ( в български  
лева)

 Общински 
бюджет

Местни 
публични 
фондове

Общ дял % Централен 
бюджет

Общ дял % Фондове на 
ЕС 

Общ дял % Други 
източници

Общ дял 
%

Фондове, 
фирми

Общ 
дял %

Стойност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Интензифициране на социално-икономическото 
развитие на общината

244 750 0 5% 697538 14% 3952713 81% 0 0% 0 0% 4 895 000

1.      Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и насърчаване на 
предприемачеството

3000 0 5% 8550 14% 48450 81% 0 0% 0 0% 60 000

Разработване на стратегия за икономическо развитие на община Своге 5000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 000
Провеждане на маркетингови кампании и участие в инвестиционни форуми 5000 0 100% 0 0% 4038 81% 0 0% 0 0% 5 000
Насърчаване развитието на организации на производителите в сферата  на селското и 
горското стопанство и преработвателната промишленост

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

2.      Модернизация на предприятията и въвеждане на иновации 1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000
Обновяване на МТБ и внедряване на нови технологии в предприятията в община 
Своге

1000 0 0% 2850 14% 16150 81% 0 0% 1000 5% 20 000

3.      Създаване на условия за реализиране на публично-частни партньорства 3000 0 5% 8550 14% 48450 81% 0 0% 0 0% 60 000

Провеждане на информационни кампании за насърчаване на публично-частните 
партньорства

2000 0 5% 5700 14% 32300 81% 0 0% 0 0% 40 000

Привличане на външни инвестиции с цел развитие на средния и малък бизнес 10000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 000

Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие на бизнес и 
привличане на инвеститори

10000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 000

4.      Стимулиране на развитието на земеделието, включително билогично 
земеделие 

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Стимулиране  на  предприемачеството  по  отношение  развитие на екологични  селско  
стопански  производства   и  животновъдство.  

5000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 000

Развитие на селското стопанство върху общинските имоти 5000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 000

Подпомагане на земеделието в община Своге 4000 0 5% 11400 14% 64600 81% 0 0% 0 0% 80 000

Насърчаване сертифицирането на  биопроизводители 500 0 5% 1425 14% 8075 81% 0 0% 0 0% 10 000

5.      Развитие на устойчив туризъм 174500 0 5% 497325 14% 2818175 81% 0 0% 0 0% 3 490 000
Подобряване на маркетинга и рекламата с цел развитие  на Община Своге като 
привлекателна туристическа дестинация

18000 0 5% 51300 14% 290700 81% 0 0% 0 0% 360 000

Развитие на селския туризъм чрез разработване на Програма за развитие на селския 
туризъм

1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура 90000 0 5% 256500 14% 1453500 81% 0 0% 0 0% 1 800 000

Подобряване на техническото състояние и социализация на паметници на културата 50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

Реновация и експлоатация на Хижи в община Своге 5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Разработване на стратегия за Ефективно използване на местния природен и културно-
исторически  потенциал за устойчиво развитие на туризма

500 0 5% 1425 14% 8075 81% 0 0% 0 0% 10 000

Изграждане на екопътеки и туристически маршрути в община Своге 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

6. Стимулиране на развитието на културно-историческото развитие в община 
Своге

58250 0 5% 166013 14% 940738 81% 0 0% 0 0% 1 165 000

Реставрация и облагородяване на  манастири в община Своге 30000 0 5% 85500 14% 484500 81% 0 0% 0 0% 600 000

Реконструкция и модернизация на  салони в читалищата на територията на община 
Своге

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Повишаване на информираността и популяризирането на културния  сектор в община 
Своге

1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000

Културен обмен с културни институти в международен план 1500 0 5% 4275 14% 24225 81% 0 0% 0 0% 30 000

Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно 
финансиране

                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 (актуализирана)



                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 (актуализирана)
Развитие и обогатяване на културния живот чрез включване на нови мероприятия в  
културния календар 

2750 0 5% 7838 14% 44413 81% 0 0% 0 0% 55 000

Създаване на Фолклорен ансамбъл 1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000

Участие в  в организацията и реализирането на конкурси, включително на национално 
ниво

500 0 5% 1425 14% 8075 81% 0 0% 0 0% 10 000

Ежегодно издаване на алманах с  литературни творби 1500 0 5% 4275 14% 24225 81% 0 0% 0 0% 30 000

Културен обмен с побратимени общини 15000 0 5% 42750 14% 242250 81% 0 0% 0 0% 300 000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване качеството на средата за живот, бизнес и 
рекреация 

677000 0 5% 1929450 14% 10933550 81% 0 0% 0 0% 13 540 000

1.      Подобряване на образователната инфраструктура в община Своге 345000 0 5% 983250 14% 5571750 81% 0 0% 0 0% 6 900 000
Подобряване материално- техническата база  на образователните институции 250000 0 5% 712500 14% 4037500 81% 0 0% 0 0% 5 000 000

Осъвременяване на материалната база в читалищата в общината 20000 0 5% 57000 14% 323000 81% 0 0% 0 0% 400 000
Изграждане на детски площадка в община Своге 12500 0 5% 35625 14% 201875 81% 0 0% 0 0% 250 000
Рехабилитиране на читалищните библиотеки в община Своге 12500 0 5% 35625 14% 201875 81% 0 0% 0 0% 250 000
Подобряване на техническата обезпеченост на образователните институции  50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000
2.      Подобряване на социалната и спортна инфраструктура в община Своге 245000 0 5% 698250 14% 3956750 81% 0 0% 0 0% 4 900 000

Рехабилитация на спортни комплекси и зали в община Своге 22500 0 5% 64125 14% 363375 81% 0 0% 0 0% 450 000
Ремонт на стадиони в община Своге 20000 0 5% 57000 14% 323000 81% 0 0% 0 0% 400 000
Реконструкция на  спортни площадки в образователните заведения 6000 0 5% 17100 14% 96900 81% 0 0% 0 0% 120 000
Изграждане и рехабилитиране на паркове за спорт и отдих  на територията на община 
Своге

110000 0 5% 313500 14% 1776500 81% 0 0% 0 0% 2 200 000

Адаптиране на хора с увреждания към спортния живот и създаване на подходящи и 
достъпни условия до сваки площадки и спортни съоръжения в община Своге

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Изграждане на общински образователно-информационен портал 1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000
Изграждане на дом за възрастни хора, хора с увреждания, включително и деца в 
община Своге

25000 0 5% 71250 14% 403750 81% 0 0% 0 0% 500 000

Разработване на стратегия за подпомагане и оптимизиране дейността на културните 
институции

500 0 5% 1425 14% 8075 81% 0 0% 0 0% 10 000

Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в 
социалните заведения в общината

50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

3.      Развитие на инфраструктурата за развитие на бизнеса и административната 
инфраструктура в община Своге

87000 0 5% 247950 14% 1405050 81% 0 0% 0 0% 1 740 000

Изграждане на центрове за достъп до интернет в малките селища на Общината 2000 0 5% 5700 14% 32300 81% 0 0% 0 0% 40 000

Разширяване на публичните зони със свободен WiFi интернет 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
Ремонт на  административни сгради 55000 0 5% 156750 14% 888250 81% 0 0% 0 0% 1 100 000
Съвременно оборудване на администрацията на община Своге 20000 0 5% 57000 14% 323000 81% 0 0% 0 0% 400 000
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване интегрираността на общинската територия, 
чрез балансирано пространствено развитие и адекватно инфраструктурно 
осигуряване

2201585 0 5% 6274518 14% 35555603 81% 0 0% 0 0% 44 031 706

1.      Рехабилитация на пътната инфраструктура на общината 410000 0 5% 1168500 14% 6621500 81% 0 0% 0 0% 8 200 000
Основен ремонт на пътната инфраструктура на територията на общината 50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

Поддържане на селскостопански и горски пътища 80000 0 5% 228000 14% 1292000 81% 0 0% 0 0% 1 600 000

Ремонт на общинска пътна мрежа, свързваща малки населени места в общината 100000 0 5% 285000 14% 1615000 81% 0 0% 0 0% 2 000 000

Изграждане на велоалеи 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Насипване на черни пътища в населени места в община Своге 5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Ремонт на мостове в общината 100000 0 5% 285000 14% 1615000 81% 0 0% 0 0% 2 000 000

Ремонт/ реконструкция на съществуващи площадни пространства и изграждане на 
нови.

65000 0 5% 185250 14% 1049750 81% 0 0% 0 0% 1 300 000

2.      Рехабилитация на уличната инфраструктура 220000 0 5% 627000 14% 3553000 81% 0 0% 0 0% 4 400 000
Ремонт и изграждане на улична мрежа в населените места 185000 0 5% 527250 14% 2987750 81% 0 0% 0 0% 3 700 000
Изграждане  на подпорни стени в населените места 25000 0 5% 71250 14% 403750 81% 0 0% 0 0% 500 000
Рехабилитация на улични банкети и пешеходни зони 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
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3.      Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в община Своге 1107500 0 5% 3156375 14% 17886125 81% 0 0% 0 0% 22 150 000

Изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ВиК мрежата в община Своге; 1000000 0 5% 2850000 14% 16150000 81% 0 0% 0 0% 20 000 000

Изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на резервоари; 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
Изграждане на пречиствателни станции за пречистване на отпадните води; 50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000
Изграждане на пречиствателни станции за пречистване на питейни води 20000 0 5% 57000 14% 323000 81% 0 0% 0 0% 400 000
Изготвяне на идейни и работни проекти за ВиК мрежата, ПСОВ, ПСПВ, резервоари и 
каптажи;

15000 0 5% 42750 14% 242250 81% 0 0% 0 0% 300 000

Каптиране на питейни води 12500 0 5% 35625 14% 201875 81% 0 0% 0 0% 250 000
4.      Подобряване на екологичната инфраструктура на общината 440085 0 5% 1254243 14% 7107378 81% 0 0% 0 0% 8 801 706
Изграждане на компостираща инсталация 130000 0 10% 0 0% 1170000 90% 0 0% 0 0% 1 300 000
Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивиране на засегнатите терени 22500 0 5% 64125 14% 363375 81% 0 0% 0 0% 450 000

Залесяване на изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за залесяване и 
сеч

50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

Изграждане на диги и предпазване от наводнения  120000 0 5% 342000 14% 1938000 81% 0 0% 0 0% 2 400 000
Разработване на стратегия за изграждане и подобряване на екологичната 
инфраструктура в Общината

500 0 5% 1425 14% 8075 81% 0 0% 0 0% 10 000

 Поддържане на горите, в т.ч. дейности по превенция от пожари  и санитарни сечи 7000 0 5% 19950 14% 113050 81% 0 0% 0 0% 140 000

Възстановяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия 6000 0 5% 17100 14% 96900 81% 0 0% 0 0% 120 000
Укрепване на речните брегове и борба с ерозията 50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000
Укрепване на участъци с активни свлачищни процеси и с опасност от свлачища на 
територията на община Своге

90000 0 5% 256500 14% 1453500 81% 0 0% 0 0% 1 800 000

Въвеждане на система за ранно оповестяване на горски пожари, вкл. изграждане на 
пожароизвестителни кули

0,00 0,00 0% 116 341,00    20% 465365,00 80% 0,00 0% 0,00 0% 581706,00

5.      Подкрепа за балансирано пространствено развитие на територията 24000 0 5% 68400 14% 387600 81% 0 0% 0 0% 480 000
Изработване на концепция за пространствено развитие на община Своге 1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000
Изграждане на  паркинги и създаване на паркоместа 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
Комплексен  подход  към  обособяване , поддържане  и изграждане на  нови  и  
съществуващи  зелени  площи   и насаждения  в  и  около  населените места 

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

Разработване на Географска информaционна система на община Своге, заедно с ГИС 
портал 

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

Изготвяне  на Общ устройствен план на община Своге 3000 0 5% 8550 14% 48450 81% 0 0% 0 0% 60 000
Създаване/актуализиране на устройствени, кадастрални и регулационни планове. 5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

6.      Енергийна и ресурсна ефективност 312500 0 5% 890625 14% 5046875 81% 0 0% 0 0% 6 250 000
Подобряване  на уличното осветление 40000 0 5% 114000 14% 646000 81% 0 0% 0 0% 800 000
Подобряване на отделни райони на електроснабдяването и други електронни връзки 50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на публични и обществени сгради 150000 0 5% 427500 14% 2422500 81% 0 0% 0 0% 3 000 000

Изграждане на водохващания и микроязовири 62500 0 5% 178125 14% 1009375 81% 0 0% 0 0% 1 250 000
Развитие и подобряване на енергийната инфраструктура 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване качеството на човешките ресурси и 
устойчиво повишаване на административният капацитет в услуга на гражданите 
и бизнеса

303500 0 5% 864975 14% 4901525 81% 0 0% 0 0% 6 070 000

1.    Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската 
администрация

89500 0 5% 255075 14% 1445425 81% 0 0% 0 0% 1 790 000

Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на административния 
капацитет 

6000 0 5% 17100 14% 96900 81% 0 0% 0 0% 120 000

Развиване на активно сътрудничество между община Своге и побратимените с нея 
общини и въвеждане на добри практики

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Реализиране на общи проекти със съседни общини от регионално значение – 
изграждане на инфраструктура, управление на отпадъците

50000 0 5% 142500 14% 807500 81% 0 0% 0 0% 1 000 000

Изграждане към Общината на звено за информация и консултации на предприемачите 
с цел улесняване функционирането на бизнеса и съвместно усвояване на средства от 
финансови инструменти

7000 0 5% 19950 14% 113050 81% 0 0% 0 0% 140 000

Обучение на служителите на читалищата по разработване и управление на проекти 1500 0 5% 4275 14% 24225 81% 0 0% 0 0% 30 000

Разработване на  съвместни проекти в партньорство с други общини 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000



                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 (актуализирана)
Подмяна на информационно - комуникационната инфраструктура в общинската 
администрация

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

2.    Предоставяне на качествени и модернизирани публични услуги 40000 0 5% 114000 14% 646000 81% 0 0% 0 0% 800 000
Периодично  провеждане  на  обучения , курсове , семинари  с  персонала,  пряко  
ангажиран  с  обслужването  на  гражданите

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Въвеждане на интегрирана система за Общински Съвет –  (Безхартиено заседание и 
електронно гласуване)

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Въвеждане на електронен архив на документите, свързани с дейността на Община 
Своге. Създаване на възможност за електронно входиране и проверка за отговор при 
кореспонденцията с физически и юридически лица.

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Въвеждане на административно обслужване на принципа „Едно гише“ 15000 0 5% 42750 14% 242250 81% 0 0% 0 0% 300 000
3.    Осигуряване на достъпно и качествено образование 70500 0 5% 200925 14% 1138575 81% 0 0% 0 0% 1 410 000
Модернизация на системата за образование и обслужване 5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000
Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
Повишаване  нивото на  образование  и  извънкласна  с  насоченост -  ангажираност  на  
подрастващото  поколение

5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000

Организиране на извънкласни занимания и конкурси 5000 0 5% 14250 14% 80750 81% 0 0% 0 0% 100 000
Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до образование (вкл.и от 
лица от групи в изолация и риск)

15000 0 5% 42750 14% 242250 81% 0 0% 0 0% 300 000

Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, 
научноизследователския сектор и бизнеса.

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Внедряване на съвременни информационно-комуникационни технологиии в 
образователните институции на територията на община Своге

15000 0 5% 42750 14% 242250 81% 0 0% 0 0% 300 000

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система,
осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

Превенция на отпадане от училище на ромските деца. 1500 0 5% 4275 14% 24225 81% 0 0% 0 0% 30 000
Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и 
засилване на участието им в училищния живот . 

1500 0 5% 4275 14% 24225 81% 0 0% 0 0% 30 000

4.    Подкрепа за повишаване на квалификацията на работната сила в 
съответствие с нуждите на пазара на труда

13500 0 5% 38475 14% 218025 81% 0 0% 0 0% 270 000

Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда, чрез 
курсове за придобиване на квалификация 

10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000

Създаване на материална база за дейности по обучаване на населението в малките 
селища на Общината за ползване на електронни услуги

1000 0 5% 2850 14% 16150 81% 0 0% 0 0% 20 000

Провеждане на обучения за квалификация и преквалификация в съответствие с 
нуждите на пазара на труда

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

5.    Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги 90000 0 5% 256500 14% 1453500 81% 0 0% 0 0% 1 800 000
Изграждане и поддържане на здравни кабинети в училищата 20000 0 5% 57000 14% 323000 81% 0 0% 0 0% 400 000
Доставка на медицинско оборудване в “МБАЛ - Своге“, гр. Своге 25000 0 5% 71250 14% 403750 81% 0 0% 0 0% 500 000
Участие в Европейските програми за личен асистент 10000 0 5% 28500 14% 161500 81% 0 0% 0 0% 200 000
Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация на 
населението от малцинствените общности

2500 0 5% 7125 14% 40375 81% 0 0% 0 0% 50 000

Адаптиране на  обществени сгради за нуждите на хора с увреждания 32500 0 5% 92625 14% 524875 81% 0 0% 0 0% 650 000
ОБЩО ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ОПР - СВОГЕ: 3 426 835 0 9 766 481 55 343 390 0 0 0 0 68 536 706
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