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наука и култура на ООН
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Костинброд за периода 2014 -2020 г. е
документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на
Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 -2020 г.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от
една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на общинския
план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с
нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това
планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за
територията на общината.
Общинският план за развитие на община Костинброд като стратегически
документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво
с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели,
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и
устойчиво развитие.
Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на 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
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стратегическите

цели

на

тази

политика

са

насочени

към

намаляване

на

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в
контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по
отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване
и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се
използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на
физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и
въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план за
развитие. Формите за предоставяне на информация и публичност, относно приемането
и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие, също така биха могли да се използват ефективно.
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегия Европа 2020
„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се
ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите
икономики. Целта на стратегията е да се отстранят недостатъците на нашия модел на
растеж и да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, поустойчив и по-приобщаващ.
Определени са пет основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на
десетилетието. Те са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и
иновациите; социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата /
енергетиката.
Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която
ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи
приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж,
промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
8
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„Европа 2020“ ще има успех само ако бъдат положени решителни и целенасочени
усилия както на равнище ЕС, така и на национално равнище. На равнище ЕС се вземат
важни решения за завършване на изграждането на единния пазар на услуги, енергия и
цифрови продукти и за инвестиции в основни трансгранични връзки. На национално
равнище трябва да бъдат премахнати много препятствия пред конкуренцията и
създаването на работни места. Тези усилия ще имат желаното въздействие върху
растежа и работните места само, ако са съвместни и координирани.
Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението
между 20 и 64 години от 63 % през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76 %.
Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на емисиите на
парникови газове с 20 % спрямо 1990, 16% относителен дял на енергията от
възобновяеми източници от крайното брутно енергийно потребление, подобряване на
енергийната ефективност с 25 % и намаляване на енергийната интензивност на БВП с
50 % до 2020 г. В социалната сфера, преждевременно напусналите училище трябва да
бъдат снижени до 11 %, докато дела на лицата с висше образование на възраст между
30 и 34 години следва да стане 36 %.
Националната програма за развитие: България 2020
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за
развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са
дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на
получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от
изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще
осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения
стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с
ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплащава
стремежа на държавата за избор на национален път за напредък.
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НПР БГ2020 проследява актуалното състояние на факторите за икономическо
развитие и се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране на
някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал,
заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови
прогнози, НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем
приоритета. Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и
здравеопазването, достигане до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни
подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на
аграрния сектор.
Национална стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално
развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на
секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между
целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен
стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено
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ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната
стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни
законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво
пространствено, икономическо и социално развитие.
НКПР изтъква важността на успешната териториална интеграция на страната ни в
европейското пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и
културни оси и свързването им с международни коридори. Акцент се поставя върху
постигането и поддържането на умерено полицентричната мрежа от градове,
предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и
периферните райони.
Областна стратегия за развитие на Софийска област
Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за
развитие. Областна стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област за периода 20142020 г. е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие,
с който се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.
Формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните
действия по приложението на стратегия „Европа 2020“. Неразделна част от ОСР е и
индикативният разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР,
изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община
Костинброд.
При разработването на ОПР на община Костинброд периода 2014-2020 г. бяха
съобразени и следните насоки и изисквания:
• Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
11
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• Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
• Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
• Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,
фондовете на ЕС и други публични и частни източници.
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II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

2.1. Местоположение и граници
Във

физиогеографски

план

Община

Костинброд

се

позиционира

в

северозападната част на Софийско поле.Територията, върху която е разположена
представлява коритообразна котловина. Софийското поле е обградено на север от
разчленените склонове на Стара планина, на юг от Люлин и Витоша, на запад стига до
варовитите възвишения на Сливница и Драгоман. През територията на общината
минават реките Блато, Сливнишка и Белица.
Мястото й сред регионалните териториални единици, попада в обхвата на
Югозападния район от ниво 2. Важна особеност в местоположението на общината е и
това, че се намира в границите на Софийска област. Община Костинброд е разположена
в непосредствена близост, северозападно от гр. София.На югоизток граничи със
Столичната община, на юг – с община Божурище, на запад – с общини Сливница и
Драгоман, на северозапад – с община Годеч, а на североизток – с община Своге.
В границите на Община Костинброд се включват 14 населени места, по-големи
от които са административния център – град Костинброд и кметствата с. Петърч и с.
Драговищица. Територията на община Костинброд заема площ от 254 239 дка в
границите на общинския център и кметствата на с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин
проход, с. Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с.
Петърч, с. Понор, с. Царичина, с. Чибаовци.
Общата площ на община Костинброд е 254,4 хил.дка. След 2003 г. на
територията на общината функционират 6 кметства - Петърч, Драговищица, Голяновци,
Градец, Чибаовци, Опицвет, като в тях са избрани пряко от населението кметове. В
останалите населени места след избор от Общинския съвет са назначени кметски
наместници. Общият брой на населението в общината към 31.12.2012 г. наброява
17 477 души като 69% от тях са концентрирани в административния център.Гъстотата
13
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на населението е 69,4 души/км². Показателят е почти двойно по-висок от средния за
област София (34,8 души/км²) и малко по-висок от този за Р България (66,4 души/км²).
Преминаването на три трансевропейски транспортни коридора в близост до
Община

Костинброд,

определя

транспортно-географското

положение

като

благоприятно. Това са именно европейският транспортен коридор (ТК) № 10
(Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна),
представени от пътна и жп инфраструктура, както и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и
София-Свиленград). Състоянието на пътната мрежа и отстоянието от 15 км от
столицата, създава отлична предпоставка за икономически взаимовръзки на общината
със съседни териториални единици. Стратегическото транспортно-комуникационно
местоположение на общината следва да бъде подкрепено със съответна транспортнокомуникационна политика. Използването въпросния потенциал би рефлектирал върху
общото социално-икономическо развитие на Община Костинброд.

2.2. Релеф
Релефът на общината е разделен между три височинни пояса. В северните си
части той бива силно разчленен планински, а в южната си част е равнинно-хълмист. В
територията на общината се включват части от Мала планина, както и части от
Софийска котловина. Най-високата точка е 1155 м. (северно от с. Чибаовци). Средната
надморска височина на Община Костинброд е 725 м. През територията на общината
протичат реките Блато, Сливнишка и Белица. От Мала планина извират притоци на р.
Искър, като най-голям е Крива река, която образува къси, дълбоки проломи със скални
откоси. В западната част на планината се наблюдава силно развит карст. Валежните
води се губят в множество понори и дават началото на многокарстови извори.
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2.3. Геоложки строеж
В геоложкия строеж в района на община Костинброд вземат участие юрски,
кредни, неогенски и кватернерни седименти. Юрата е представена от Сливнишката
свита, влизаща в състава на Западно-балканската карбонатна група. Кредата тук е
представена от Салашката и Салашко–Черниосъмска свити, варовиково-мергелна
15
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задруга и Задруга на тефроидния флиш. Неогенски седименти се разкриват
повсеместно по териториите на общината. Те са представени от отложенията на
Софийската група и по-точно от тези на Новоискърската и Лозенецката свити.

2.4. Полезни изкопаеми
Община Костинброд е бедна на полезни изкопаеми. За територията на общината
е характерен добив и първична преработка на варовик, който се осъществява от кариера
”Градец”, кариера „Люляците” и кариера „Целовижда”. Няма доказани и разработени
запаси на други рудни и/или нерудни полезни изкопаеми.

2.5. Климат
Географското положение на България е своеобразен кръстопът на въздушни
маси. То определя океанско и континентално климатично влияние. Основните
центрове, формиращи циклоните и антициклоните, които оказват влияние на климата
у

нас

са

Исландски

минимум,

Азорски

максимум,

сезонни

центрове

–

Източноевропейски максимум и близкото разположение до Тиренско море. Макар и
отдалечена на над 2000км от Атлантическия океан по териториите на България се
усеща неговото влияние, чрез нахлуване на влажни въздушни маси от запад и
северозапад.
Община Костинброд се позиционира в умерено-континенталния климатичен
пояс. Верижно простиращите се високи огради на Стара планина оказват голямо
влияние за формирането на климата в района. Котловинното географско положение и
заобикалящите общината планински вериги създават предпоставка за проява на
инверсионни процеси на сезонни валежни суми, типичен континентален режим.
Проявата на вятър фьон е типичен за пределите на Софийско поле.
Важен фактор и елемент на климата се явява слънчевата радиация. Сумарната
слънчева радиация, състояща се от пряка и разсеяна облачност оказва влияние върху
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радиационния баланс. Той се формира на база разликата между погълнатата и
излъчената радиация и се явява важна част на топлинния баланс. На територията на
община Костинброд варира от 1751 до 2000MJ/m2/годишно.
Температурата на въздуха, както и на почвите се явява следствие на
радиационния и топлинния баланс на територията. Влияние оказват редица фактори
като надморска височина, форми на релефа, характер на постилаща повърхност,
разположение спрямо водните басейни, режим на атмосферна циркулация. Средната
температура на въздуха за месец юли варира между 22-23 °C, а през януари средната
температура на въздуха е -1 - -2°C,
Средногодишните валежи са между 590 - 600 mm. Отточният модул е един от
най-малките за страната, поради ниското средногодишното количество валежи,
значителното изпарение и водопропускливостта на геоложката основа. Наблюдава се
добре изразена влажна сянка, както и поява на падащи ветрове откъм Стара планина.
Средната годишна температура в гр. Костинброд е 9,9º С.

2.6. Води
Факторите за формиране и териториално разпределение на водите са различни.
Важно значение оказва климатът на територията, геоложкият строеж, релефът,
растителната покривка. Климатът въздейства върху характера и режима на валежите.
Видовете валежи оказват влияние върху режима на речния отток. В Община
Костинброд реките имат предимно снежно-дъждовно подхранване. Геоложкият строеж
на общината се характеризира със скални комплекси, които в съчетание върху
територията действат комбинирано при формирането на водните ресурси. С важно
значение е влиянието, което оказва Стара планина и нейните предпланини. Съществен
фактор при разпределението на водите оказва растителността, тъй като в горските
райони на общината снегозадържането се увеличава.
През територията на общината протичат реки Блато, Сливнишка и Беличка,
които са едни от големите притоци на р. Искър. Изворна област на двете реки е
17
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Сливнишката свита на предпланините на Стара планина. От Мала планина извират
малки притоци на р. Искър, като най-голям от тях е Крива река. Реките на територията
на общината попадат в Дунавска отточна област и оттам в Черно море. Реките са с ясно
изразено пролетно пълноводие през месеците април и май, със зимен и летен минимум.
На места в границите на общината се наблюдава силно развит карст. Валежните
води се губят в множество понори и дават началото на различни карстови извори. В
западната част на планината има силно развит карст. Валежните води се губят в
множество понори и дават началото на много карстови извори.Количеството на
карстовите извори се влияе силно от валежите. Едни от по-големите извори са: Безден –
дебит 80 л/с; Опицвет – 280 л/с; Бистрица – 60 л/с; пустиняшка бара – 25 л/с. Другите
притоци на р. Блато са незначителни – Крива река, която идва от Бучино – Дервентски
проход и минава през с. Житен и Кътинска река, която идва от южните слонове на
Мала планина, Сливнишка река и др.
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2.7. Почви
В Община Костинброд основно се наблюдават следните видове почви –
смолници, канелени горски, рендзини, кафяви горски, алувиално-ливадни. Поради
високата надморска височина в северните части на общината се намират излужени
горски и кафяви горски почви. Развитието на природните условия през кватернера по
нашите земи и създаването на езерни басейни обуславя създаването на смолници
(Vertisols) по територията на община Костинброд. Съдържанието на физическа глина
варира до 75%, поради което почвите лесно набъбват и стават лепкави , а при
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засушаване се свиват и напукват. Това ги прави трудни за обработка. Подходящи са за
обработка на разнообразни земеделски култури

- зърнени култури, лозя, овощия,

технически и фуражни култури и пр. Около тях по-късно се формира алувиално-блатни
почви. Алувиално-ливадните и излужени чернозем-смолници са значително поплодородни.Съдържанието на хумус е в порядъка на 3-4 %.
Районът на Костинброд се характеризират се с хумусно-акумулативен хоризонт,
който достига мощност до 1000 см. Този хоризонт се разделя на две части (по
морфологични признаци като механичен състав, структура, плътност и цвят). Започва
уплътняване след първите 30 м, а повърхността надолу се изменя от леко глинест към
тежко глинест, а структурата съответно от троховидно-зърнеста към буцестопризматична. Реакцията на почвения разтвор е неутрална. Смолисто черния цвят на
тези почви се придава от вторични глинести минерали и образувани органо-минерални
съединения. Наблюдава се висока устойчивост към различни видове въздействия, висок
абсорбционен капацитет и неутралната реакция, които гарантират висока буферна
способност срещу замърсяване.

2.8. Растителност
Природата на община Костинброд не е достатъчно проучена. Голяма част от
територията е заета от земеделски площи на мястото на гори в дъбовия и дъбовогабъровия растителен пояс. Сравнително малко са запазените диви дъбовите гори,
ливади, пасищата. Наблюдава се разнообразие на редки видове растения
Флората в района е разнообразна и включва както широко разпространени
растения (билки, гъби, диворастящи плодове), така и редки видове, включени в редица
природозащитни документи. От неморалния тип растителност в общината се
наблюдават следните представители: летен дъб, обикновен горун, обикновен габър и
др. Срещат се и други представители на дървесни съобщества като цер, благун, полски
ясен и т.н.
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Територията на общината наброява над 40 вида редки и застрашени от изчезване
растения. Открити са находища на 3 вида български ендемити (разпространени само в
България), 23 вида балкански ендемити (разпространени само на Балканския
полуостров). 16 вида са включени в Червената книга на България, 14 са защитени по
Закона за биологичното разнообразие, 2 са включени в световния Червен списък на
застрашените растения, а 3 са представени в европейските природозащитни документи.
Най-голям интерес предизвикват теснолистният божур, ниският бадем, горската
съсънка, дивите орхидеи, перуники и гладиоли.
2.9. Животински свят
Фауната в Община Костинброд е разнообразна и се отличава най-вече чрез
присъствието на големия брой птици.Само в района на с. Безден са установени 192
вида птици, около рибарниците при с. Петърч – 190 вида. Голям брой от тях са
включени в Червената книга на България, 5 са световно застрашени видове, а много
други се опазват от българското и международното законодателство. Сред
представителите на птичия свят са голямата бяла чапла, белият щъркел, белооката
потапница, блатната сова, малкият корморан, ливадният дърдавец, скалният орел,
белоопашатият мишелов и др.
Земноводните и влечугите в района биват 19 вида. Повечето от тях са защитени
от българското законодателство - горска дългокрака жаба, късокрак гущер, медянка.
Видовете земноводни, защитени на световно ниво са голям гребенест тритон, дървесна
жаба и обикновена блатна костенурка.
От бозайниците се срещат световно застрашените видове лалугер и видра (в
рибарниците и водоемите около с. Петърч и с. Безден). По териториите на общината
обитават поне 10 вида прилепи (голям и малък подковонос, трицветен нощник, кафяво
прилепче, сив дългоух прилеп и др.), които са 1/3 всички прилепи в България.
Разнообразието във видовете може да бъде обяснено с различните местообитания –
карстови терени и пещери, влажни зони, широколистни горски масиви.Недостатъчно
проучени са насекомите и безгръбначните. Продължават проучванията на пещерната
фауна.
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III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1.

Брой и гъстота на населението

Населението на община Костинброд към 31.12.2012 г. наброява 17 477 души (по
данни от НСИ).Общината включва 14 населени места - 1 град и 13 села. Общинският
център град Костинброд наброява 12 012 жители (към 31.12.2012г.), което представлява
68,73% от населението на общината. Делът на населението, което живее в селата
съответно е 31,27%. Гъстотата на населението в общината е 69,4 души/кв.км.
Показателят е почти двойно по-висок от средния за област София (34,8 души/кв.км) и
малко по-висок от този за Р България (66,4 души/кв.км).
Населението на община Костинброд съставлява 7,2% от населението на област
София (243 254 души към 31.12.2012 г. по данни на НСИ). По брой на населението
общината се нарежда на шесто място сред общините в областта, след общините
Самоков, Ботевград, Елин Пелин, Своге и Ихтиман.
Население на област София по общини и местоживеене към 31.12.2012г., НСИ
общини

общо

градове

села

област София

243 254

148 786

94 468

Антон

1539

-

1539

Божурище

8551

5691

2860

Ботевград

32 752

20 194

12 558

Годеч

5213

4315

898

Горна Малина

6201

-

6201

Долна баня

4487

4487

-

Драгоман

5211

3326

1885

Елин Пелин

22 642

6885

15 757

Етрополе

11 806

10 126

1680

Златица

5737

5011

726

Ихтиман

17 688

13 045

4643

Копривщица

2312

2312

-

Костенец

12 425

8221

4204
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Костинброд

17 477

12 012

5465

Мирково

2448

-

2448

Пирдоп

8170

7356

814

Правец

7520

3787

3733

Самоков

37 331

26 441

10 890

Своге

21 622

8096

13 526

Сливница

9392

7481

1911

Чавдар

1252

-

1252

Челопеч

1478

-

1478

През последните години движението на населението в община Костинброд не
показва големи вариации – от тенденция към намаляване през периода 2007-2010, до
увеличение с 217 души (1,23%) през 2011 година. Към края на 2012 година отново се
отчита спад в броя на населението.
Демографската ситуация в община Костинброд е резултат от въздействието на
различни фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от
нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.
Общината отчита отрицателен естествен прираст от -203 души ( към 31.12.2012г.). За
разлика от общата тенденция за страната механичният прираст на населението към
същата дата е положителен (15 души за община Костинброд, 25 души за област София)
най-вече заради близостта до столицата и наличието на инвестиции и работни места.
За периода от 2007 до 2012 г. равномерното движение на населението на територията
на община Костинброд се отнася както за градското, така и за селското население.
Между двете преброявания на НСИ общият брой на населението в община Костинброд
се е увеличил от 15 142 души през 2001г. до 17 846 към 01.02.2011г.
Брой на населението на община Костинброд 2007-2012
(към 31.12. на съответната година), НСИ
година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общ брой

17 615

17 531

17 465

17 448

17 665

17 477

В градовете 11 995

11 969

11 924

11 896

12 096

12 012

В селата

5 562

5 541

5 552

5 569

5 465

5 620
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Източник: НСИ

Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за
бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече върху
работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.
Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината
оказват полова, възрастова, етническа и образователни структури, брачността и
разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на
населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.

3.2.

Полова структура

На територията на община Костинброд се наблюдава тенденцията, характерна за
цялата страна – броят на жените има превес над броя на мъжете, по-силно изразен при
населението, което живее в град Костинброд. Факторите, оказващи влияние върху
половата структура на една община са смъртност, раждаемост, продължителност на
живота и миграционна подвижност на населението. Най-благоприятната полова
структура за населението в общината е тази, при която мъжете имат лек превес,
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запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат незначителен такъв в тази възрастова
граница.
Население на община Костинброд по пол и местоживеене към 31.12.2012, НСИ
показател

брой

Общо

17 477

-

мъже

8547

-

жени

8930

В град Костинброд

12 012

-

мъже

5847

-

жени

6165

В селата

5 465

-

мъже

2700

-

жени

2765

Население на община Костинброд по пол и местоживеене за периода 2007-2012 (към 31.12.
на съответната година), НСИ
2007

2008

2009

2010

2011

2012

общо

17615

17531

17465

17448

17665

17477

мъже

8619

8575

8533

8548

8650

8547

жени

8996

8956

8932

8900

9015

8930

в град
Костинброд

11995

11969

11924

11896

12096

12012

мъже

5851

5821

5792

5787

5908

5847

жени

6144

6148

6132

6106

6188

6165

в селата

5620

5562

5541

5552

5569

5465

мъже

2768

2754

2741

2761

2742

2700

жени

2852

2808

2800

2791

2827

2765
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Източник: НСИ

3.3.

Възрастова структура

Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за
неговата полова структура. При по-млада възрастова структура до-голяма степен е
налице и по-благоприятна полова структура на населението. Освен това, влияние върху
половата структура на населението оказва и неговата миграционна подвижност.
Мъжете обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с тяхната
психологическа нагласа по отношение на условията на труд. Най-общо, възрастовата
структура на населението на община Костинброд представлява съотношението между
отделните възрастови групи от населението.
Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват
промените в раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият
стандарт на населението. От друга страна, състоянието на възрастовата структура на
населението оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
формирането на трудовия потенциал на общината.
Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и
качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал
и не на последно място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с
определящо значение и за естественото възпроизводство на населението.
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Възрастов състав на населението по Зунберг, %, НСИ, 2011
0-14

15-49

50+

Р България

13,2

46,8

40,0

Област София

13,44

44,35

42,21

Община Костинброд

12,64

45,50

41,86

Източник: НСИ

Според шведския статистик и демограф Зунберг, възрастовата структура на
населението в България е от регресивен тип и тенденцията към застаряване на
населението е ясно изразена. Това важи и за населението на община Костинброд, което
се отличава с по-висок процент население във възрастова група 15-49 в сравнение със
средния за областта и по-висок процент население в група 50+ в сравнение със средния
за страната. Същевременно се наблюдава по-нисък процент младежи – население във
възрастова група 0-14 години, в сравнение със средните показатели за областта и
страната.
В селата като цяло се наблюдава натрупване на население във високите
възрастови групи, което от една страна ограничава възможностите за естествено
възпроизводство на населението, а от друга – ограничава трудовият им контингент.
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Население по възраст, пол и населени места в община Костинброд, 2011г., НСИ
Общо
Костинброд

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

17846

1457

1619

2048

2644

2607

2456

2492

2523

Мъже

8750

765

795

1083

1379

1366

1227

1141

994

Жени

9096

692

824

965

1265

1241

1229

1351

1529

12193

1028

1124

1480

1864

1835

1697

1579

1586

Мъже

5966

551

546

769

970

954

851

711

614

Жени

6227

477

578

711

894

881

846

868

972

с.Безден

247

14

14

17

22

36

37

63

63

Мъже

128

8

11

11

11

23

19

19

26

Жени

119

6

3

6

11

13

18

25

37

с.Богьовци

146

6

9

7

18

15

14

41

36

Мъже

76

4

4

3

11

9

8

24

13

Жени

70

2

5

4

7

6

6

17

23

113

8

6

7

13

11

17

21

30

Мъже

53

5

1

3

7

7

9

10

11

Жени

60

3

5

4

6

4

8

11

19

с. Голяновци

595

64

59

72

89

81

85

73

72

Мъже

271

24

24

38

45

32

45

33

30

Жени

324

40

35

34

44

49

40

40

42

с. Градец

297

23

18

29

40

37

43

51

56

Мъже

154

11

8

17

21

25

17

29

26

Жени

143

12

10

12

19

12

26

22

30

1191

96

106

137

163

170

164

188

167

Мъже

588

51

54

81

83

89

80

81

69

Жени

603

45

52

56

80

81

84

107

98

с. Дреново

27

-

2

-

-

1

2

4

18

Мъже

15

-

2

-

-

1

1

1

10

Жени

12

-

-

-

-

-

1

3

8

116

-

1

5

4

8

14

33

51

Мъже

54

-

1

3

3

4

9

17

17

Жени

62

-

-

2

1

4

5

16

34

412

38

27

46

48

47

75

59

72

гр.Костинброд

с. Бучин Проход

с. Драговищица

с. Дръмша

с. Опицвет
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Мъже

207

23

11

22

26

29

38

36

22

Жени

205

15

16

24

22

18

37

23

50

с. Петърч

2225

170

243

236

362

326

276

324

288

Мъже

1098

86

128

129

186

171

136

148

114

Жени

1127

84

115

107

176

155

140

176

174

с. Понор

17

-

-

-

-

3

1

5

8

Мъже

11

-

-

-

-

3

-

3

5

Жени

6

-

-

-

-

-

1

2

3

с. Царичина

48

-

2

-

5

6

4

20

11

Мъже

24

-

-

-

5

2

1

4

6

Жени

24

-

2

-

-

4

3

10

5

с. Чибаовци

219

10

8

12

16

31

27

50

65

Мъже

105

2

5

7

11

17

13

19

31

Жени

114

8

3

5

5

14

14

31

34

3.4.

Трудоспособен контингент

Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за
формирането на трудоспособен контингент1. В резултат на относително ниската
раждаемост, населението в под-трудоспособна възраст заема малък дял в изследваната
територия. Делът население в под-трудоспособна възраст в община Костинброд е понисък (в сравнение с показателите за област София и страната) и е недостатъчен за
бъдещото формиране на трудовия контингент.
Население на община Костинброд в под трудоспособна, трудоспособна и надтрудоспособна
възраст (%), 2011 г., НСИ
Под-трудоспособна
възраст

Трудоспособна
възраст

Над-трудоспособна
възраст

Р България

14,12

62,15

23,73

Област София

14,32

59,05

25,88

Община Костинброд

13,47

60,53

26,00

1

Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово
законодателство.
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Източник: НСИ

Делът на населението в над-трудоспособна възраст в общината е по-висок от
показателите за областта и страната. Делът на населението в трудоспособна възраст е
по-нисък от показателя за страната и почти равен с този на областта.
Отрицателният естествен прираст, ниското ниво на раждаемостта и миграцията
на предимно млади хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на
населението в общината, което ще се отрази директно върху намаляване на работната
сила. И в бъдеще процесът на демографско остаряване и наличието на трудов
контингент ще зависи от миграцията на млади семейства. В близките години се очаква
влошаване на стойностите на коефициента на възрастова зависимост.

3.5.

Етническа структура

Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият му
състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
общественото поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не
се наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в
общината, поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината, се
отразяват върху броя на всички етнически групи.
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Население на община Костинброд по етническа принадлежност, брой, 2011, НСИ
Етническа група
Общо

В т.ч.
отговорили

българска

турска

ромска

друга

Не се
самоопределят

Р България

7 364 570

6 680 980

5 664 624

588 318

325 343

49 304

53 391

Област София

247489

230781

210974

422

17079

646

1660

Община
Костинброд

17846

16647

16156

22

402

28

39

От данните в таблицата е видно, че населението от българска етническа група
представлява 97,05% от населението на общината (които са посочили своята етническа
принадлежност). На второ място се подрежда ромска етническа група с 2,4% от
населението.
Община Костинброд слабо се отличава по отношение на етническата структура
от тази за страната и област София. В процентно отношение, българската етническа
група е над средните стойности за страната (84,79%) и за област София (91,4). Делът на
турската етническа група е незначителен. Ромската етническа група се отличава с понисък процент от средния за страната (4,87%) и областта (7,4%). В населени места на
територията на общината, където преобладава население от ромската етническа група,
е необходимо да се обърне сериозно внимание на мерките за тяхното ефективно
включване в обществените процеси, осигуряване на адекватен достъп до образование и
др., чрез които да се създадат условия за ефективно решаване на социалноикономическите проблеми, породени от маргинализирането на тази етническа общност.

3.6.

Образователната структура

По отношение на образователната структура на населението, прави впечатление, че
делът на хората с висше образование в общината е под средния за страната и близък до
средния показател за област София. Относителният дял на хората със средно
образование е по-висок от следните показатели за страната и областта. Делът на хората
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със завършено основно образование е по-нисък от показателя за областта и по-висок от
средния за страната.
Население на 7 и повече навършени години и степен на завършено образование (%), 2011, НСИ
образование
висше

средно

основно

начално

Р България

19,57

43,39

23,09

7,79

Област София

12,26

47,62

26,24

12,87

Община Костинброд

12,43

51,08

25,94

9,93

Източник: НСИ

Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност, степен на
завършено образование и местоживеене, брой, 2011, НСИ
Общо

Степен на завършено образование
Висше

Средно

Основно Начално и
незавършено
начално

Никога не
Дете
са
посещавали
училище

Област София

232102

28451

110529

60904

29863

1837

518

В т.ч.
отговорили

217126

26970

103494

57217

27265

1696

484
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Българска

200417

26646

101815

50608

20296

716

336

Турска

395

25

139

166

59

Ромска

14451

33

987

5989

6367

945

130

Друга

633

205

301

79

43

Не се
самоопределят

1230

61

252

375

500

25

17

В градовете

140255

21320

68602

31795

17037

1151

350

В селата

91847

7131

41927

29109

12826

686

168

Община
Костинброд

16820

2090

8592

4363

1670

57

48

В т.ч.
отговорили

15727

1952

8009

4130

1537

55

44

Българска

15309

1933

7950

3957

1398

33

38

Турска

21

8

8

3

Ромска

343

31

163

121

Друга

26

9

13

3

Не се
самоопределят

28

7

7

12

В градовете

11485

1631

6040

2688

1071

30

25

В селата

5335

459

2552

1675

599

27

23

21

От таблицата е видно разпределението на населението по образование и
етническа принадлежност в абсолютни стойности. Най-голям дял от населението от
българската етническа група е със завършено средно образование, докато при ромската
етническа група, преобладаваща част от населението е със завършено основно и
начално образование.

3.7.

Възпроизводствен процес

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез
постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други.
Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От своя
страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността. До голяма степен
раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите. Към
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31.12.2011г. броят на сключените бракове в община Костинброд е 31, а броят на
бракоразводите – 24. Въпреки положителните стойности за механичен прираст през
последните години, изселванията на млади хора от общината водят до влошаване на
демографските структури, а чрез тях и до проблеми в естественото възпроизводство на
населението. Това личи от тенденциите в динамиката на основните демографски
процеси – раждаемост и смъртност.
През 2012 г. ражданията в община Костинброд са общо 110, от които 52 момчета и
58 момичета. Броят представлява 5,26% от ражданията в област София (общо 2092, от
които 1022 момчета и 1070 момичета). Характерно както за общината, така и за
областта е раждането на по-голям брой момичета.
Умиранията през 2012 г. в община Костинброд са общо 313 (мъже 165, жени 148),
което представлява 7,5% от умиранията в област София – общо 4176, от които 2154
мъже и 2022 жени.
Естествено движение на населението на община Костинброд 2007-2012, НСИ
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Раждания

120

112

127

102

112

110

Умирания

282

286

295

241

306

313

Естествен
прираст

(- 162)

(- 174)

(- 168)

(- 139)

(- 194)

(- 203)

В периода 2007-2012 години при броят на ражданията (от 102 родени деца до
127) няма големи вариации.
От демографска гледна точка относително ниската раждаемостта (по отношение
на естественото възпроизводство) се дължи на понижената плодовитост на жените в
родилна възраст и на намаляването на техния брой. Проявяващият се в момента
отрицателен ефект от намаляващия брой на жените в родилна възраст ще дава
отражение върху възпроизводството на населението и през следващите десетилетия.
Причина за това са както негативните промени във възрастовата структура на жените
на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен размер и относителен дял на
момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще участват във възпроизводството на
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населението през следващите десетилетия. Промяната се дължи на измененията в
социално-икономическите условия, а от там и в ценностната система на жените – на
преден план излизат такива ценности като завършване на образованието и осигуряване
на работа.
Един от тревожните демографски проблеми в общината в момента е
относително високото ниво на смъртност (най-високо в годините 2011 и 2012). Основен
фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско
остаряване, характерен както за страната и област София, така и за община
Костинброд. Поради застаряването на населението и влошаването на здравното
обслужване, през последните 20 години се отбелязва трайна тенденция към поддържане
на относително високи стойности на смъртността в общината.
През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст
остават относително високи, което води до намаляване на демографския потенциал на
общината, а това ще играе ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социалноикономическо

развитие.

Отрицателният

естествен

прираст

в

комбинация

с

остаряването на населението влошава възпроизводствените възможности, което се
потвърждава от стойностите на основните демографски показатели. Подобряването на
социално-икономическата ситуация в общината е една от възможностите за намаляване
на отрицателните стойности на естествения прираст.

3.8.

Механично движение на населението

През последните пет години механичният прираст в община Костинброд е
положителен, т.е. броят на заселванията надвишава броят на изселванията, найзначително през годините 2009 и 2010. Най-високи са стойностите през 2010 г., когато
общината са напуснали 373 души, а са се заселили 495 души.
Механично движение на населението, 2008-2012, НСИ
Община
Костинброд
години

Заселени
всичко

мъже

Изселени
жени

всичко

мъже

Механичен прираст
жени

всичко

мъже

жени
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2012

210

107

103

195

97

98

15

10

5

2011

260

127

133

245

118

127

15

9

6

2010

495

253

242

373

157

216

122

96

26

2009

387

182

205

285

130

155

102

52

50

2008

414

205

209

324

149

175

90

56

34

Емиграционните процеси се изразяват от една страна в напускането на общината
от по-младите хора, които се насочват към по-големи градове, главно към столицата, с
по-развита икономика и повече възможности за професионална и лична реализация.
Емигрирането на млади и високо образовани хора би довело до сериозни икономически
и социални последици за бъдещото развитие на общината. Процесът оказва силен
негативен ефект и върху възпроизводството на населението, тъй като чрез „износа” на
жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост,
не само за следващите 10-15 г., но и за много по-дълъг период от време – 40-50 години.
От друга страна тенденцията на обезлюдяване е по-засилена в селата, което се дължи
главно на изселванията на населението и силно влошената възрастова структура. В
процеса на механично движение мигриращото население се насочва към общинския
център и към гр. София.
Изводи:


Движението на населението е относително равномерно в община Костинброд

 Концентриране на население в град Костинброд, обезлюдяване на селата от
общината
 Застаряването на населението и миграционните потоци към столицата ще се
отразят неблагоприятно най-вече върху работната сила и възпроизводствения
потенциал на общината
 По-висок процент на население във възрастова група 50+ в сравнение със
средния показател за страната, по-нисък от средния процент на население на
възраст 0-14 години
 Натрупване на население във високите възрастови групи в селата ограничава
възможностите за естествено възпроизводство на населението и ограничава
трудовия контингент
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Нисък относителен дял на население в под-трудоспособна възраст, недостатъчен
за бъдещото формиране на трудовия контингент. Делът на населението в надтрудоспособна възраст в общината е по-висок от този в областта и страната

 Висок относителен дял на населението от българска етническа група
 Делът на хората с висше образование е значително под средния за страната, а
този на хората със средно образование, е по-висок.
 Отрицателни стойности на естествения прираст на населението, което води до
намаляване на демографския потенциал на общината, а това играе ролята на
ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие
 Положителни стойности на механичния прираст на населението поради
възможностите за работа както в съществуващите местни предприятия, така и в
столицата
 Сравнително ниско ниво на безработица.
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IV. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

4.1.

Обща характеристика на икономиката

Община Костинброд се намира в най-силно развития в икономическо отношение
район от ниво 2 в страна – Югозападния. По данни на ЕВРОСТАТ за 2010г.
Югозападния район в произвел брутен вътрешен продукт в размер на 17371 милиона
евро, което многократно надвишава БВП на останалите райони в страната и може да се
сравнява с произведеното в райони от ниво NUTS2 в Румъния, Унгария, Полша, някои
райони на Испания.
Община Костинброд е част от област София, чийто БВП е един от най-високите в
страната почти идентичен на този във Варна и изоставащ чувствително единствено
спрямо столицата София. 2 БВП на човек от населението за 2011г. в областта е 8420 лв.,
което е с 10% по-ниско от средното за страната.3 Разпределението на Брутната добавена
стойност (БДС) по сектори за 2011 г. е както следва: 5.1% от селско стопанство, 62.9%
от индустрия и 32% от услуги. Тази структура е нетипична, тъй като характерно както
за района, така и за страната е преобладаващия дял на сектор услуги. Тези данни
потвърждават структуроопределящия характер на вторичния сектор в икономиката на
областта, тенденция, валидна и за община Костинброд.
Ключов фактор за развитие на икономиката на общината е непосредствената
близост до София, която в комбинация със сравнително ниските цени на земята е
предпоставка за привличане на инвестиции, включително чуждестранни. Близостта до
големия консуматорски пазар на столицата е бил двигател за развитие на икономиката
на общината както в миналото така и сега, свидетелство за което е Държавен
химически завод “Георги Димитров”, произвеждащ известното олио "Нива", който е
изключително успешен, модерен и емблематичен за времето си. Благоприятното
транспортно географско положение (тангиращото преминаване на 3 трансевропейски
транспортни коридора) също поставя общината в изгодна позиция от гледна точка на
бързия и ефективен достъп до нея. Възможностите за интермодална транспортна
връзка, които предоставя наличната ж.п. мрежа, летището в София и летището за малки
2
3

ИПИ, Регионални профили, , 2012г. София
Районите, областите и общините на Република България 2011
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чартърни полети в Божурище, представлява още един фактор за инвестиционната
атрактивност на общината.
Тези фактори създават благоприятна среда за развитие на бизнеса, от която са се
възползвали чуждестранни и местни инвеститори. В следствие на това в общината се е
развила мрежа от предприятия, които оказват силно влияние върху стабилността на
икономиката, икономическия профил, демографските характеристики, качеството и
условията на живот в общината.
Икономическият профил на общината се е формирал в следствие на наличните
ресурси и нуждите на пазара.
Нетни приходи от продажби в община Костинброд за 2011 г. в хил. лв

Източник: НСИ
Преобладаващите нетни приходи от продажби са в сферата на Преработващата
промишленост, което е силно доминираща в сравнение с останалите отрасли.
Значителни са приходите още в сферата на Търговия, ремонт и техническо обслужване
на автомобили и мотоциклети, следвано от селско, горско и ловно стопанство и
Транспорт, складиране и съобщения. Приходите от икономически дейности имат лек
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спад спрямо 2009 г., но броят на предприятията в тази сфера остава непроменен.
Нетните приходи от продажби на един жител от населението са по-високи от средното
за областта и за страната, като за 2011 г. те възлизат на 33 151 лв. Тези показатели
говорят за добре развита икономика, генерираща растеж.
Икономиката на общината е насочена предимно към хранително-вкусовата
промишленост, която е и традиционен отрасъл. Птицевъдството запазва своите позиции
на ключов подотрасъл. Въпреки ясно изразената специализация на общината в
хранително-вкусовата промишленост, би могло да се твърди, че икономиката на
общината не е едностранчиво развита, а е насочена към различни подотрасли на леката
промишленост и е представена от високотехнологични предприятия. Развито е и
селското стопанство, за което са налице благоприятни природо-климатични условия и
дългогодишни традиции. Освен това, в общината функционират научни институти в
сферата на селското стопанство, което е предпоставка за внедряване на иновации. В
общината съществуват отлични предпоставки за обвързване на селското стопанство с
преработвателната промишленост с цел оползотворяване на местните суровини и
повишаване на добавената стойност на произведената продукция.
При преглед на основните показатели на нефинансовите предприятия става ясно, че
спрямо 2007 г. се наблюдава подобряване на показателите и ръст в икономиката като
цяло.
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Произведена продукция от нефинансовите предприятия за 2007 и 2011 г. в хил.
лв.

Източник: НСИ
От направеното сравнение в горепосочената фигура се вижда, че произведената
продукция в общината се е покачила драстично през последните 5 години, като
основният ръст се наблюдава в преработващата промишленост и в рамките на 11.7%.
Значителен е спадът в строителството, като от 28383 хил. лв. през 2007 г.
произведената продукция спада на 6229 хил. лв., а нетните приходи от продажби
намаляват 4.4. пъти. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през
2011 г. намаляват драстично спрямо 2009 г., което би могло да се дължи на
икономическата криза, която се усеща в световен мащаб.
Разходите за възнаграждения през 2011 г. се покачват с 36% спрямо 2007 г., като
пикът на тези процеси е през 2009 година. Средна годишна заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение през 2011г. е 9502 лв., което показва постоянна
тенденция на нарастване и е с 2338 лв. по-високо от 2007г. По този показател община
Костинброд изпреварва както областта, така и страната.
Всички тези процеси имат своето отражение върху демографските и социалните
процеси в общината, като оказват влияние също върху стандарта на живот на местното
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население. Наличието на работни места и доброто заплащане са важни фактори, които
правят общината привлекателно място за живот.
Показателно за състоянието на икономиката в страната е и равнището на
безработица за 2011г. (7.4%), което е по-ниско от средното за областта (12.2%) и
средното за страната (10.4%). За тримесечието август - октомври 2013 г. по данни на
Агенцията по заетостта равнището на безработица е средно 7 %. От разпределението на
заетите лица по икономически дейности е видно, че най-много са заетите в
Преработващата промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. По
брой заети след тях се нареждат сектори Транспорт, складиране и пощи, Държавно
управление и Строителство. Най-малко работещи са ангажирани в секторите
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива, Култура, спорт и развлечения и Добивна промишленост. Заетите в
научноизследователска и развойна дейност за 2011г. са 205 души, което е 90.7% от
заетите в НИРД в областта.
Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности в
община
Костинброд
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Източник: НСИ, 2011г.
Относителен дял на микро, малки, средни и големи предприятия в община
Костинброд за 2011

г.
Източник: НСИ

Микропредприятията с до 9 заети са преобладаващи, като функционират
предимно в сферата на търговията. 0.1% предприятията в общината са големи, а 2.2%
от тях са средни. Като цяло, тази структура е идентична със структурата на страната, с
изключение на дела средни предприятия, който в случая на община Костинброд е
висок.
Това се дължи на факта, че в община Костинброд се намират предприятия на
редица известни фирми, които са локализирали своите мощности в близост до големия
потребителски пазар на София. Те са специализирани предимно в производство на
хранителни продукти и напитки и изделия от хартия и картон. Такива са: „Кока-Кола
Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД. птицекомбината „Джиев” АД , „Олинеза”
ООД, „Джимис-Еф Би Ти” АД, “Кенар” за производство на салати и готови храни,
фабриката за производство на кафе, собственост на „Крафт фуудс България” АД,
„Нива” АД за производство на растителни масла, както и лидерът в полиграфическата
индустрия „Мултипринт” ООД и фабриката „Санитекс” ООД за производство на
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санитарно-хигиенни материали. През последните 5 години се наблюдава нарастване на
броя на микро предприятията.
Инвестиционната активност се изразява предимно в закупуване на имоти от
представители на италиански, турски, австрийски и смесени фирми.Чуждестранни
преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2011г. са 102105,8 хил.
евро, което е 7.9% от инвестициите в областта. За последните 5 години чуждестранните
инвестиции в общината са нараснали с плавни, но постоянни темпове с близо 30%. За
реализиране на инвестиционните инициативи, в общината трябва да има налице
адекватна довеждаща инфраструктура, която да осигурява на инвеститорите
необходимите условия за ефективно и екологосъобразно функциониране.
Пряко свързана с икономическото развитие е научно-изследователската и
развойната дейност, която се развива в общината. Тя има отношение към
модернизацията на производството и внедряването на нови иновативни технологии,
които да увеличат ефективността и ефикасността на производството и да намалят
екологичното му въздействие. Разходите за НИРД в периода 2009-2011г. са единствено
в държавния сектор, като се наблюдава постепенното им намаляване. Въпреки това, те
представляват 79% от разходите за НИРД, направени в областта.
Част от местната продукция

се изнася за чуждестранни пазари, но

възможностите за износ биха могли да бъдат по-добре оползотворени.
От пространствена гледна точка, основните икономически мощности са
съсредоточени в град Костинброд, като са концентрирани по протежението на Ломско
шосе или в близост до ж.п гарата, както и в с.Петърч.
През последните години броят банковите клонове кредитни институции е
нараснал драстично. В общината функционират клонове на „Уникредит Булбанк“ ,
ДСК, ЦКБ, Райфайзен Банк, ОББ “SG Експерес Банк“.
Свидетелство за стопанската активност в общината са приходите от дейността
на стопански субекти, които са 10 пъти по-високи от средните за страната.
От направения анализ би могло да се констатира, че община Костинброд се
отличава с добре развита икономика, насочена към преработващата промишленост.
Подходящите условия в общината са фактор за силна инвестиционна активност. Това
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води до формиране на социално-икономически и демографски показатели, които са поблагоприятни от средното за страната. Тенденциите показват относително стабилни и
постепенни темпове на растеж, които остават малко повлияни световната криза.
За да се запазят тези показатели и за да се постигне устойчивост на развитието
на общината е важно да се обърне внимание на качеството на работната сила,
екологосъобраността на производството, използването на местни суровини за
продукцията, модернизация и използване на иновативни технологии, плановост на
икономическото развитие, която да осигурява целесъобразно разположение на
мощностите и насоченост на развитието.
4.2.

Анализ на икономиката по отрасли

4.2.1. Селско стопанство
Развитието на селското стопанство в общината се предопределя от благоприятните
природо-климатични условия и дългогодишния опит и традиции на местното
население. Плодородното софийско поле дава възможност да се развие интензивно
растениевъдство, а мерите и пасищата в полупланинската част на територията са
условие за развитието на животновъдството. Близостта до София и наличието на
различни преработвателни предприятия осигуряват близък и достъпен пазар за
незабавна реализация на продукцията.
Делът на земеделската страна в общината е 63 %, е малко по-висок от средния за
страната – 57.5%.4 По данни на МЗХ от 30.09.2013г. земеделските земи на територията
на общината са 145 691дка.5 Пасищата представляват 30% от земеделските площи.
Използваната земеделска площ е малко над половината на обработваемата. Освен това
се наблюдава значителна разпокъсаност на стопанствата, което е негативна тенденция,
тъй като създава пречка пред интензификация на земеделието, увеличаване на добавена
стойност на продукцията и постигане на синергичен ефект.

Стопанствата на

територията на общината са общо 662 на брой, като 493 от тях са с ИЗП до 20 дка.
Големите стопанства с ИЗП над 500 дка заемат 69.8% от ИЗП на общината.
4

Районите, областите и общините в Р.България 2011
МЗХ, Общинска служба по земеделие и гори гр. Костинброд, Справка за разпределение на имоти по
площи и НТП, общо за ОСЗГ - 4бр. землища)
5
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Друг важен фактор, който е предпоставка за развитието на модерно и иновативно
земеделие, което да произвежда екологична продукция с висока добавена стойност,
това са наличните научни институти на територията на общината.
Преди

1990

година в

Костинброд

съществуват

7

научноизследователски

селскостопански института: Институт по животновъдство, Институт по защита на
растенията, Институт по генно инженерство, Институт за зърнени храни и фуражна
промишленост и Институт по птицевъдство(по-късно влизат в състава на Институт по
животновъдни науки), Институт по пчеларство и Институт по водоплодни култури. Порано тук се е намирал и най-големият на Балканския полуостров институт по
ягодоплодни култури. Към момента функционира два, които се занимават с
животновъдни науки и защита на растенията.
Институтът по животновъдни науки в Костинброд е създаден през 1950 г. с
постановление №138 на Министерски съвет. Научната дейност в института е насочена
към: говедовъдство, коневъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, хранене на
селскостопанските животни, фуражно производство, икономика и организация на
животновъдството, млекарство и бубарство.
Извършени са ценни изследвания за възможностите за оползотворяване на отпадъци
от селското стопанство, подобряване на съществуващите технологии за отглеждане и
развъждане на животни, селекция при породите по месна продуктивност, за
разработване на схеми на кръстосване и хибридизация и много други. През последните
години се провеждат изследвания, насочени по използването на ензимни препарати
като алтернативни средства на неорганичните и органичните киселини при
консервирането на зелените фуражи. Институтът по животновъдни науки е участвал в
различни форми на международно сътрудничество с научноизследователски институти
на Русия, Франция, Италия, САЩ, Полша, Чехия, Унгария, Македония и Египет.
Институтът за защита на растенията е създаден с Указ № 15 на цар Борис ІІІ на 14
януари 1936 г. В Института за защита на растенията функционират осем научни
секции:
• Биологична и интегрирана растителна защита
• Вирусология
• Ентомология и радиобиология
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• Карантина
• Прогноза
• Токсикология
• Фитопатология и имунитет на растенията
• Хербология
Приоритетните научни направления на ИЗР за следващото десетилетие са тясно
свързани с производство на качествена и безопасна растителна продукция.
Нарастващите изисквания на потребителите за чисти храни налагат усъвършенстването
на разработките върху:
•

Технологии за биологична и интегрирана растителна защита

•

Елементи от технологии за органично земеделие

•

Оценка на риска от замърсяване на растителната продукция с пестицидни,
остатъци и микотоксини.

Тези институти имат важно значение за развитието на високопродуктивно и
устойчиво земеделие. За целта е важно тяхното тясно взаимодействие с местните
производители и власти, за да намират научните разработки директно приложение в
практиката.
На тази база се развива селското стопанство в общината, което има животновъднорастениевъден характер.
Най-отглеждани на територията на общината са зърнени култури (пшеница, ечемик,
царевица), а също така технически култури(слънчоглед) и фуражни култури, зеленчуци
(картофи, зеле, моркови).
Животновъдството е стимулирано на територията на общината още от периода след
1944г. Характерно за местното население е отглеждането на високопродуктивни
животни. Традиционно за общината е птицевъдството.
Брой животни на територията на община Костинброд през 2012г.
Групи животни

Брой животни

Говеда

694

Овце

1321

Кози

67
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Коне

140

Свине

5003

Птици

429416

Зайци

475

Пчелни семейства

577

Източник: Община Костинброд
Регистрираните животновъди на територията на общината за 2012г. са 230 на
брой. Пчеларството и отглеждането на медоносни растения е традиционно за общината.
Земеделските производители на територията на общината са позиционирани
предимно в с. Петърч, . с. Опицвет. с. Дръмша, гр. Костинброд.
Представители на животновъдството са:
• Свиневъди: „Пиковит“ ООД, „Прогрес 2002“ ЕООД, ЕТ „Сандов Александров
Спасов“;
• Птицевъди: „Джиев“ АД,

ЕТ“Рустар-Елизабет Петрова“, „Сирен-55“ ЕООД,

„Валданко“ ООД, „АЛСИ“ ЕООД, „Булгаро“ АД, и др.
4.2.2. Преработваща промишленост
В общината е силно застъпена леката промишленост, като водещ отрасъл е
хранително-вкусовата промишленост. На територията на община Костинброд
функционират средни и големи предприятия, чиято продукция се разпространява както
на националния, така и международния пазар. Предприятията функционират от края на
90-те години на миналия век/началото на настоящия и са предимно резултат от
чуждестранни инвестиции. Проследява се тенденция за разширяване на предприятията,
нови инвестиции в МТБ и увеличаване на капацитета. Предприятията са разположение
предимно в град Костинброд, но в с. Петърч също има локализирани редица мощности.
Представители на хранително-вкусовата промишленост са следните фирми: Завода за
безалкохолни напитки и натурални сокове Соса ColaHellenicBottlingCompany (фирмата
е сред първите 100 фирми по максимална величина на приходите от продажби в
страната); “Олинеза” ООД и “Партньори” АД , специализирана в производството на
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майонези, сосове, лютеници и др.. Заетите във фирмите са над 350 човека; Предприятие
за производство на птиче месо, яйца и колбаси “Джиев” АД; “Нива” АД - производство
на растителни масла и производни; “Нова Бразилия”- производство на кафе;
“INTERION” - производство на шоколадови изделия. Крупен производител е фирма
“Кенар” (специализирана в производство на храни), който ползва терени на хладилната
база “Солекс” и др. “Витапрот” АД е специализирана за производство на
висококачествени комбинирани фуражи. През 2006 г. се откри фабрика за производство
на сладоледени изделия „Джимис”.
Хартиено - целулозната и полиграфическа промишленост са нови сектори за
общината, но бързо се налагат като водещи. Фирма “Санитекс” произвежда всички
видове санитарно-хигиенни материали с помощта на най-съвременни технологии.
Заетите във фирмата са 100 човека. Мултипринт ООД се занимава с полиграфическа
дейност и вече е утвърдена на пазара фирма. Персоналът на фирмата надхвърля 100
души. Друга фирма от типа “средна” е “Екоела” ООД, специализирана в производство
на дамска конфекция.
Други от последните големи инвестиции в общината са: на „Газтрейд“ АД, който
е най-големия вносител на пропан-бутан за България. Вложените инвестиции в
складовата база в гр.Костинброд до момента се равняват на 12 500 000 евро а предстои
да бъдат вложени още 12 милиона евро, фирма „Ролпласт“ АД за производство на
дограма, „Сен Гобен Вебер“ ЕООД за производство на сухи строителни смеси и др.
Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост,
транспорт, мебелна и други дейности. Може да се отбележат АМЦ „Метал“ ООД за
производство на изделия за строителство, селско стопанство и бита, „Емайлхим“ АД за
производство на лакови покрития и огнезащитни бои, фирма „ПОПП“ ЕООД е
вносител и производител на електрически ключове и контакти, разклонители, сензори,
осветителни тела и др.
Предприятията на територията на община Костинброд
Предприятие

Година

на Местоположе

създаване

ние

Брой

Сфера на Специализация

работни

дейност

места
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1996г.
Соса
ColaHellenicBo
ttlingCompany
АД
„Крафт Фуудс 2001 г.
България“ АД

Гр.
200
Костинброд
(югозападен
край)
Гр.
500
Костинброд
(до
Ломско
шосе)

ХВП

„Кенар“ ООД

с. Петърч/ с. 620
Опицвет

ХВП

ХВП

„Олинеза‘
ООД

1994

Гр.
Костинброд

231

ХВП

„Солекс“
ЕООД

1994

с. Петърч

116

ХВП

„Джиев“ АД

1996

Гр.
360
Костинброд ( в
близост до ж.п.
линията)
г.
34

ХВП

„Джимис – Еф 2002
/2004г.
Би Ти“ АД
„Газтрейд“
АД

1990г.

Гр.
Костинброд, в
близост до ж.п.
гарата

„Мултипринт
“ ООД

1996г.

Гр.
Костинброд

210

„Екопласт
2002“АД

2002 г.

Гр.
Костинброд

150

ХВП

Полиграф
ическа
промишле
ност

Производство на
безалкохолни
напитки
и
натурални сокове
Производство на
кафе
и
шоколадови
изделия: Якобс,
Нова Бразилия,
Милка,
Своге,
Морени, Сушард,
Тоблерон
Производство на
салати и готвени
храни
Производител на
майонези,
лютеници,
кетчупи,
конфитюри и др.
консервни
продукти
Съхранение,
манипулиране и
вътрешен
транспорт
на
опаковани
не/хранителни
продукти,
шоково
замразяване
Затворен цикъл
за производство
на птиче месо
Внос на кафе,
млекопреработва
не
Външна
и
вътрешна
търговия
с
втечнен
въглероден газ и
течни горива
Изработване
и
отпечатване на
полиграфически
изделия
Рециклиране на
отпадъчни
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(източна част
на града)
Санитекс
ООД

2001г.

„Пътстрой92“ АД

1996/97 г.

Гр.
Костинброд

„Емайлхим“
ЕООД

1991г.

Индустриална
зона с. Петърч.

бутилки
100

241

Химическ
а
промишле
ност

ЕТ „Алба С. 1992г.
Симеонов“

с. Петърч

Юроспийд
ООД

1994

с.Петърч

АМЦ „Метал“ 1995
ООД

с. Петърч

45

Делта С ООД

с. Петърч

30

С.
Драговищица

15/50

АСИКО ООД

1996

Хартиеноцелулозна
промишле
ност
Инфрастру
ктура

34

Транспорт
Транспорт

Хартиеноцелулозна
промишле
ност

МДЗ „Балша“
ООД
„Сейнт Гобен 2001
Вебер
България“
ЕООД

20/40

Строителс
тво

Производство на
санитарнохигиенни
изделия
Строителство,
Ремонт
и
поддръжка
на
пътища и пътни
съоръжения,
градски
комуникации и
инфраструктура
Производство на
лакови покрития
за
метален
амбалаж
с
приложение
в
консервната
и
фармацеврична
промишленост
Извършване на
международни
превози
Международен и
автомобилен
транспорт
Изделия
за
строителството,
селското
стопанство
и
бита
Цех
за
производство на
хартиени
продукти
Търговия
и
производство на
фойерверки,
арнавални
артикули, парти
принадлежности
Минно добивен
завод – добив на
трошен камък
Сухи смеси за
строителството,
топлоизолациони
материали
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В село Дръмша сезонно функционира пункт за закупуване и производство на
билки. Функционират и по-малки фирми в сферата на електротехническата
промишленост, транспорт, производство на мебели и други.
4.2.3. Туризъм
За развитието на туризма на територията на общината не съществуват
съществени предпоставки от природо-географска гледна точка и от гледна точка на
наличната материално-техническа база.
По данни на НСИ за периода 2008 – 2012 г. на територията на общината не са
налице средства за подслон и леглова база. Това по същество е пречка пред развитието
на туризма в общината.
Като туристически ресурси биха могли да се разгледат културно –историческите
забележителности в общината, запазената природа и природни забележителности
(пещери), както и близостта до София, която позволява комбинирането на
туристическия продукт и създава повече възможности за привличане на туристи.
Интерес представляват уникалните антични паметници: Резиденция Скретска и пътната
станция, разположена в близост до нея, ранновизантийското укрепено селище
Кратискара. На територията на общината има подходящи места за пикник и вилни
зони, които също биха могли да представляват интерес за населението на намиращото
се на изключително малко разстояние население на столицата.
Важни туристически ресурси за общината за и Църквата „Св.Петка” и
Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил”.
Църквата

„Св.Петка”

в

с.Богьовци

е

най-стария

работещ

храм

в

Общината.Нейното съществуване датира от 16 век.Заради нейните стенописи е обявена
за паметник на културата.Тя е била част от най – важните средновековни православни
храмове на в района на Западни България.
Сведенията за създаването на Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил” се
губят във времето. Съществуват различни легенди за възникването му, като найизвестната от тях го свързва с времето на цар Иван Шишман, а друга твърди, че
съществува още от византийско време. През 1870/71 година игумен на манастира е
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личният приятел на Левски от легията на Раковски - Генадий Ихтимански. През 1871 г.
в манастира пристига Левски, който слагат началото на Тайния революционинен
комитет.
В община Костинброд се намира с.Царичина, в близост до което се намира
прочутата „Царичинска дупка”. Много хора са привлечени и посещават мястото, което
се е превърнало в най- голямата мистерия на съвременна България.
В землището на с.Петърч са открити останки от древни постройки, чието
разположение и конструкция ясно говорят, че става въпрос за голям християнски
комплекс.Местните жители го наричат Петърчкия манастир.Точното датиране на
останките не е правено, но по всяка вероятност става въпрос за храм строен по времето
на усиленото храмо- строене около изграждането на Софийското светогорие.
V. СОЦИАЛНА СФЕРА

5.1.

Пазар на труда

5.1.1. Заетост
По данни от преброяването на населението на НСИ през 2011г. икономически
активните лица в община Костинброд са 8571 души, което представлява 71,56% от
населението на възраст между 15 и 64 навършени години в общината и 7,85% от
икономически активните лица в област София.
Заетите в община Костинброд са почти 90% от икономически активните лица на
общината.
Население на 15 - 64 навършени години по икономическа активност и етническа
принадлежност, брой, 2011, НСИ
Общо

Икономически активни
Общо

Заети

Безработни

Икономически
неактивни

България

5027901

3282740

2789660

493080

1745161

Област София

164133

109181

93949

15232

54952
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Община
Костинброд

11978

8571

7709

862

3407

В т.ч.
отговорили

11171

7983

7220

763

3188

Българска

10852

7867

7126

741

2985

Турска

18

15

13

Ромска

265

76

57

19

189

Друга

21

16

16

-

5

9

8

15
Не се
самоопределят

6

По данни на НСИ в област София с най-висок коефициент на икономическа
активност е община Сливница (74,7%), следвана от общините Пирдоп (71,8%),
Костинброд

(71,6%),

Божурище

(71,5%)

и

Драгоман

(70,0%).

Най-нисък

е

коефициентът на икономическа активност в община Ихтиман (58,9%), където
относителният дял на икономически неактивните лица е най-висок за областта – 41,1%.
Най-висок е коефициентът на заетост в община Сливница – 65,2%, със 7,9
процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от общините Божурище
(64,9%), Костинброд (64,4%), Пирдоп (62,2%), Челопеч (61,6%) и Етрополе (61,0%).
Най-нисък коефициент на заетост има в общините Ихтиман (46,9%), Правец (50,0%),
Долна баня (50,1%) и Самоков (50,7%).

5.1.2. Безработица
По данни от НСИ към 2013г., общият брой на безработните лица в Община
Костинброд е 630 лица, от които но възраст до 29 год. вкл. са 111 лица, а
продължително безработните (с регистрация повече от 1 год.) – 144 лица.
Равнището на безработица в Община Костинброд, представляващо броя на
безработните към броя на активните лица, за месеците август, септември и октомври
2013 г. е средно е 7 %.
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Образователна инфраструктура6

5.2.

Образователната инфраструктура в община Костинброд включва 5 общински и
едно държавно училище, 4 общински детски заведения и една частна детска градина.
По-голямата част от тях са концентрирани са в общинския център, което е резултат от
териториалния дисбаланс в разпределението на населението, обезлюдяването на
малките населени места и застаряващото население в тях. Професионални колежи и
специални училища в общината няма.
На територията на община Костинброд има едно средно, три основни и едно
начално училище, разпределени по населени места както следва:
 СОУ”Д-р Петър Берон”, гр.Костинброд - втори район;
 Първо ОУ”Васил Левски”, гр.Костинброд - първи район;
 Второ ОУ”Васил Левски”, гр.Костинброд - трети район;
 ОУ”Отец Паисий”, с.Петърч, общ.Костинброд;
 НУ”Отец Паисий”, с.Драговищица, общ.Костинброд
Броят на учениците в община Костинброд в периода 2006 – 2009 г. се увеличава,
изключение прави само ОУ „Отец Паисий“ в с. Петърч. Както се вижда от таблицата
по-долу от 2010г. до настоящия момент броят на учениците във всички училища в
общината бележи спад, като една от основните причини са влошените демографски
показатели.
Брой ученици в училищата в община Костинброд за периода 2006 – 2013г.

Училище
Второ ОУ”Васил
Левски”, гр.Костинброд
Първо ОУ”Васил
Левски”, гр.Костинброд
СОУ”Д-р Петър Берон”,
гр.Костинброд
ОУ”Отец Паисий”,
с.Петърч
НУ”Отец

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

117

131

132

141

135

125

121

120

244

245

256

265

239

236

253

238

626

642

622

608

621

600

632

195

166

154

151

130

111

104

105

88

90

72

62

44

53

20

30

622

6

Източник на данни – Община Костинброд, Актуализиран вариант на общински план за развитие 2007 – 2013 на община
Костинброд
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Паисий”,с.Драговищица
Броят на паралелките в училищата в гр. Костинброд е относително стабилен.
Драстично е намалял техния брой в началното училище в с. Драговищица, като през
2006/2007г. е имало 8 паралелки, а през 2013 г. - едва 3. В ОУ Отец Паисий”, с.Петърч
също намаляват паралелките, макар и с по-бавни темпове.
В таблицата по-долу е показан броя на педагогическия персонал по училища за
периода 2006 – 2013г. Около 30% от тях са пътуващи. Може да се каже, че разгледания
показател варира в малки граници, с изключение на НУ”Отец Паисий”, където броят на
педагогическия персонал е намалял почти два пъти за периода.

Брой педагогически персонал в училищата в община Костинброд за периода 2006 – 2013г.

Училище
Второ
ОУ”Васил
Левски”,
гр.Костинброд
Първо
ОУ”Васил
Левски”,
гр.Костинброд
СОУ”Д-р Петър
Берон”,
гр.Костинброд
ОУ”Отец
Паисий”,
с.Петърч
НУ”Отец
Паисий”,
с.Драговищица

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

11

12

12

12

12

13

13

26

24

20

20

22

25

51

51

47

47

49

50

17

17

16

15

15

13

13

11,5

11

10

9

8

9

4

19.5

53,5

2013/
2014
14

24

54

13

6

В гр. Костинброд функционира и едно държавно училище - Професионална
гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство /ПГВМСС”Св.Св.Георги
победоносец”, гр.Костинброд със специалности ветеринарен лаборант, ветеринарен
техник и ресторантьор. ПГВМСС ” Св. Георги Победоносец” участва в проект на
МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите
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хора“ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти –
УСПЕХ. За учебната 2013/2014 г. са сформирани 12 групи за извънкласни занимания.7
В града има и Институт за защита на растенията, създаден от 1936 г. В
Института за защита на растенията функционират осем научни секции: биологична и
интегрирана растителна защита, Вирусология, Ентомология и радиобиология,
Карантина, Прогноза, Токсикология, Фитопатология и имунитет на растенията,
Хербология. Към Института функционира и Център за професионално обучение.
Институтът за защита на растенията е част от Селскостопанската академия. Личният
състав на института се състои от 31 научни сътрудника и 32 души специалисти и
помощен персонал. Общият брой на хабилитираните научни сътрудници е 18.
Приоритетните научни направления на ИЗР за следващото десетилетие са тясно
свързани с основно с производство на качествена и безопасна растителна продукция и
със задоволяване на нарастващите изисквания на потребителите за чисти храни.
Общински детските заведения са представени от 2 ОДЗ в гр. Костинброд и 2
ЦДГ в с. Драговищица и с. Петърч.
Справка за брой деца, групи, педагогически и непедагогически персонал в общински
детски заведения за 2013г.
Общински детски заведения
Деца
Групи
Педагогиче Непедагоги
ски
чески
персонал
персонал
18
ОДЗ”Пролет”
–
гр. 210 (в детската 8 (в детската 14
градина)
градина)
Костинброд
32 (в яслена 1(яслена
група)
група)
15,5
ОДЗ”Радост”, гр.Костинброд 210 (в детската 7 (в детската 12
градина)
градина)
- втори район
30 (в яслена 1(яслена
група)
група)
106
4
9
7
ЦДГ”Виолина” - с.Петърч
1
2
4
ЦДГ”Детелина”
- 34
с.Драговищица
1
1
Полудневни подготвителни 19
групи - Първо ОУ”Васил
Левски”, гр.Костинброд
1
1
Полудневни подготвителни 19
групи - Второ ОУ”Васил
Левски”, гр.Костинброд
7

Източник на данни: http://pgvmss.com/wp/
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В гр. Костинброд функционира и една частна детска градина – целодневна, с
прием на деца от 2 до 7г., като в нея се работи индивидуално с всяко дете.Градината
предлага чуждоезиково обучение и различни видове изкуства. Сградният фонд и
материално техническата база са в много добро състояние (сградата е построена
2007г.).
Състоянието на образователната инфраструктура по отношение на материално –
техническата база е сравнително добро. Задоволеността с класни стаи може да се отчете
като много добра, поради ниския брой ученици в една паралелка, което позволява
воденето на едносменен режим на обучение. Стандарта за необходимия минимум площ
м2 на ученик с малки изключения е осигурен. Близостта до гр. София позволява една не
малка част от децата в гр. Костинброд и близките села да посещават средните училища
в столицата.
Сред основните проблеми пред сектора на образованието в община Костинброд
е намаляващият брой на учениците и децата, породен от влошената възрастова
структура. Друг проблем пред образованието е и остарелия сграден фонд в някои от
училищата и детските градини, особено по отношение състоянието на инженерната
инфраструктура. В слабо населените места със застаряващо население образователната
инфраструктура изпитва дефицити, които се покриват от общинския център и
столицата.
Не на последно място трябва да се отчетат и проблемите свързани с етническите
малцинства и необходимостта от привличане на средства и разработване на програми
за включването им в учебния процес.
Привличането на допълнителни средства за осъвременяване на материално –
техническата база и за въвеждане на нови информационни технологии ще подобри
състоянието и ще допринесе за развитието на сектора образование в общината.

5.3.

Здравеопазване8

8

Източник на данни – Община Костинброд, Актуализиран вариант на общински план за развитие 2007 – 2013 на община
Костинброд
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На територията на община Костинброд е развита доболничната медицинска
помощ. Болнична медицинска помощ и специализирана доболнична медицинска
помощ на територията на общината не се предоставят. Населените места са покрити с
лекарски практики, които са съсредоточени в медицински центрове и здравни служби.
Общият брой на лекарите в общината е 17, като в т.ч. 10 са общо практикуващи,
лекарите по дентална медицина са 6, а специалистите по здравни грижи – 169. Спрямо
2007г. броят на тези показатели бележи спад.

Данни за лекари, общо практикуващи, стоматолози и специалисти по здравни грижи
към 2011г. в община Костинброд
Община
Костинброд

Лекарите
- общо

Общо
практикуващи

2011
2007

17
19

10
11

Лекарите
по
дентална
медицина
6
8

Специалистите
по здравни
грижи
16
--

Здравната инфраструктура в община Костинброд се състои от една поликлиника
(преобразувана в Медицински център I), Медицински център „Авицена“ и медико –
дентален център („Медика“), лечебно заведение от друг тип (22 легла) и две детски
ясли.
Поликлиниката в община Костинброд е разположена в общинския център. В нея
работят лични лекари, които извършват профилактични прегледи, предоставят се
направления за лекари. Към сградата на поликлиниката има лаборатория за изследване
на пациенти и спешно медицинско звено, което е подчинено на Окръжна болница в
София. Като цяло сградният фонд и материално техническата база са в
незадоволително състояние. Необходимо е ново оборудване със съвременна апаратура.
Стоматологичната медицинска помощ в общината се представя от един медико –
стоматологичен център – „Медика“ ЕООД, който предоставя зъболекарски услуги,
зъболечение и ортодонтия.
В община Костинброд има две яслени групи, съответно с по 32 деца (ОДЗ
„Пролет“) и 30 деца (ОДЗ „Радост“). И двете се намират в гр. Костинброд.
9

Източник на данни - НСИ
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Детски ясли в община Костинброд

Име

Брой

яслени Брой деца

групи
ОДЗ „Пролет“

1

32

ОДЗ „Радост“

1

30

Като цяло може да се обобщи, че здравните услуги са сравнително
неравномерно разпределени по територията на общината и са недостатъчно. Сред
основните проблеми пред развитието на сектора „Здравеопазване“ в община
Костинброд са остарялата материално – техническа база и недостига на места в
детските заведения. Необходими са ремонт и реконструкция на материално техническата база на съществуващите здравни обекти, осигуряване на ново техническо
оборудване и откриване на нови места в яслените групи, както и повишаване здравната
култура на населението.

5.4.

Социални услуги10

Социалните услуги в община Костинброд са добре развити и добре
разпространени. Услугите в социалната сферата се осъществяват от Дирекция
„Социално подпомагане“ – Костинброд. Развитието им в общината следва
разработената Общинска стратегия за социални услуги 2011-2015.
Видовете социални услуги, съгласно Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане – чл. 36, се представят в общността и в специализирани
институции.
На територията на община Костинброд освен домашен социален патронаж,
център за работа с деца на улицата, клубове на пенсионера няма други изградени
общински специализирани институции.

10

Източник на данни – Община Костинброд, Общинска стратегия за социални услуги 2011-2015, Актуализиран вариант на
общински план за развитие 2007 – 2013 на община Костинброд
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Социалните услуги, които се предоставят на територията на община Костинброд
са домашен социален патронаж, център за работа с деца на улицата, клубове на
пенсионера, личен асистент, частен дом за стари хора и хоспис.
През 2011г. общината е работила по проект Оперативна Програма“ Развитие на
Човешките Ресурси“ (ОПРЧР). Потребителите са ползвали

услугата „социален

асистент“ и „домашен помощник“. Проектът е приключил успешно през месец май
2012г.
Услугата

„Личен

асистент“

се

предоставя

от

Дирекция

„Социално

подпомагане“ - Костинброд. Социалната услуга е по проект „Подкрепа за достоен
живот“, която стартира на 10.01.2011г.Основната цел на оперативната програма е
подобряване качеството на живот на хора с увреждания за социалното им включване.
Предоставянето на социални услуги на лица с трайни увреждания в домашна среда
подкрепя както потребителите на услугите, така и членовете на семействата им. В
проекта са включени лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване,
нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които
да отговарят на следните изисквания:
• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, с определена чужда помощ;
• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент- с
установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка
на потребностите;
• деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто
степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.
Лични асистенти- за лични асистенти са наети:
• безработни лица в трудоспособна възраст
• трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица(студенти или придобили
право на професионална пенсия за ранно пенсиониране- в трудоспособна
възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
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Към 30.10.2013г. 29 лични асистента обслужват 29 потребители на услугата на
територията на община Костинброд. Програмата е удължавана от Договарящия орган
(Агенция за социално подпомагане) шест пъти. За последно програмата е удължена до
15.03.2014г., като имаме уверението от ръководителя на проекта, че ще има ново
удължаване.
Беше направена анкета от случайно избрани лични асистенти по проекта, които
единодушно дадоха много висока оценка по организацията и работата на екипа по
проекта и предоставените им възможности с реализирането му. В община Костинброд
няма да се включват нови потребители и лични асистенти,които да бъдат обучавани и
оценени за участие. Ще се приемат хора, чиито документи са в „банка потребители и
лични асистенти“. Това са хора, които са подали документите си за участие още при
стартирането на програмата, но още не са включени в нея. Проектът е най-успешния до
сега в социалната сфера.
В началото на 2013г.

в община Костинброд стартира проект по програма

BG 051 PO 001-5.1.04 „ Помощ в дома“. Дейността на програмата е насочена към
предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и
услуги в подкрепа за социално включване в домашна среда на хора с трайни
увреждания, възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. В
проекта е планирано да участват 80 потребителя, които да бъдат обслужвани от 17
безработни лица, предоставящи социалната услуга, които са преминали през
квалифицирано обучение.

Към момента от програма „Помощ в дома“ се обслужват 41

потребителя от 15 души обслужващ персонал в т.ч. 5 социални асистента, 5 домашни
помощници и 5 домашни чистачи. Продължителността на проекта е 12 месеца.
Програмата е успешна, тъй като потребителите са доволни от качественото
обгрижване. Очаква се проекта да завърши през м.април 2013г.
От 2008 г. в община Костинброд функционира Център за работа с деца на
улицата, който се помещава в общинска сграда на ул.“ Димчо Дебелянов“ (на гърба на
НЧ“ Иван Вазов-1947“). Капацитетът му е 26 деца, а персоналът се състои от 1
директор, 2 психолози, 3 социални работника, които предоставят и мобилна услуга, 1
педагог и 1 домакин -хигиенист.От услугите на центъра се ползват деца в риск на
възраст от 7-18 години, които пребивават на улицата епизодично или за различни
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периоди от време – сами, придружавани от възрастен или в неформални групи; които
живеят и работят на улицата – самостоятелно или в неформални групи; деца,
неглижирани от семейството и от обкръжаващата ги среда и т.н. Предоставя се работа
на терен чрез изнесена услуга в семейна среда, на улицата, на обозначени места, които
посещават децата, застрашени от риск и изнесена услуга, чрез мобилна социална група,
работеща на междуобщински принцип с общините Костинброд, Божурище, Сливница и
Драгоман. В ДЦРДУ се провеждат индивидуални и групови психологически
консултации. Набляга се на ролевите игри, провеждат се тестове, които измерват
нивото на тревожност у ползвателите на услугата, нивото на агресия, суициди и много
други. Съществуват различни ателиета по интереси, свързани с изкуството, спорта,
танци, актьорско майсторство и други. Взимаме участие в тематични базари и изложби.
Съвместно си сътрудничим с Младежки център „Сигурност“, където се предоставя
възможността за обучение на децата по самоотбрана и защита с помощта на източни
бойни изкуства, с които се цели превенция на агресията и насилието. Дневния център
за работа с деца на улицата сътрудничи и при работата на

МКБППМН-община

Костинброд, Отдел „Закрила на детето“ и РЗИ. В общинската стратегия за социални
услуги са разработени тенденции към разширяване на дейността и видовете услуги,
предлагани от ДЦРДУ.
След направено задълбочено социологическо проучване от агенция МБМД на
територията на община Костинброд и професионален анализ на ДСП се установи
необходимостта

от създаването на „Център за

обществена подкрепа“.

Той

представлява комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел
предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани
институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация
и

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална

интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск,
оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и
подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. В общинската стратегия за
социални услуги (2011-2015г.) е включена стратегията по откриване и развитие на
Центъра за обществена подкрепа, по която се работи в момента. Очаква се в началото
на 2014г. да заработи и този вид социална дейност в общината.
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Клубовете на пенсионера в община Костинброд са три – два в общинския
център и един в с. Петърч. Основната им цел е да съдействат за поддържане на
социални

контакти,

жизнен

стандарт

и

организиране

свободното

време

на

пенсионерите.
От 2008 в гр. Костинброд функционира Частен дом за стари хора с капацитет
25 души.
В с. Безден има хоспис - Безден ООД с капацитет 10 души. Хосписът предоставя
следболнични грижи за пациенти със слединсултни състояния и други неврологични
заболявания, следоперативни и посттравматични състояния, онкологично и терминално
болни и др. Хосписът разполага с болнични стаи с по 3, 2 и 1 легла. Медицинския
персонал се състои от 2-ма лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолог и
болногледачи-санитари.
Община

Костинброд

се

характеризира

с

добре

развита

социалната

инфраструктура. Предоставят се разнообразни социални услуги, които дават
възможност за преодоляване на социалната изолация чрез създаване на условия за
интегриране в общността в съответствие с желанието и способностите на децата,
самотните лица и възрастни с увреждания на територията на община Костинброд.

5.5.

Култура

Културната инфраструктура в община Костинброд се отличава с разнообразни
прояви и дейности със сравнително равномерно териториално разпространение. Сред
най-важните елементи от културния живот са читалищата, които са в повече от
половината от населените места. Общият брой на читалищата в общината е 11, като 4
от тях са в гр. Костинброд.

Разпределение на читалищата в община Костинброд по населени места
Населено място

Читалище

гр. Костинброд

НЧ „ИВАН ВАЗОВ”
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гр. Костинброд

НЧ ”СВ.СВ.КИРИЛ

гр. Костинброд

НЧ''ЗАРЯ”

гр. Костинброд

НЧ"СЪВРЕМИЕ”

с. Петърч
с. Драговищица
с. Голяновци
с. Опицвет

И МЕТОДИЙ”

НЧ ”НОВ ЖИВОТ”
НЧ „Г.С.РАКОВСКИ”
НЧ ”ЕЛИН ПЕЛИН”
НЧ ”РАЗУМ”

с. Безден

НЧ ”ИЛИНДЕН”

с.Градец

НЧ ”ТРУД И ПРОСВЕТА”

с.Чибаовци

НЧ ”РАЗВИТИЕ”

Най – голямо е читалището в гр. Костинброд - „Иван Вазов” . В НЧ „Иван
Вазов” има библиотека, в която е реализиран проект „Глобални библиотеки“ за
осигуряване на информационно и телекомуникационно оборудване и интернет връзка.
В Читалището има и любителски театър, както и спортен клуб по айкидо. Развиват се
редица дейности като народни танци, школи по изобразително и приложно изкуство,
различни музикални инструменти и др. Читалището

организира ежемесечни

гостувания на драматични и комедийни спектакли от Народния театър „Иван Вазов”,
Сатиричния театър „Алеко Константинов”, Театъра на армията, Театър „Сълза и смях”,
Театър 199, професионални трупи от страната, както и различни концерти, празненства
и чествания.
НЧ ”Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Костинброд също развива разнообразна
културна дейност. То е разположено в сградата на Първо ОУ”Васил Левски”. Има
богата читалищна библиотека. Сред дейности, застъпени в читалището, са танцов
състав, школа по състезателни танци, английски език, спортна школа по джудо.
Друго читалище в общинския център е НЧ „Заря“, в което е сформирана група за
автентичен фолклор, има и библиотека.
В читалището в с. Петърч – „Нов живот“ през годините са функционирали два
танцови състава. Реализирани са няколко проекта, подпомагащи дейността му - два
проекта за допълване и обновяване на библиотечния фонд, изграден е информационен
център – читалня, към който е въведена и услуга за информационно и техническо
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обслужване на възрастни хора и др. Читалището е включено и в програма „Читалището
– информационен посредник в селските райони“ на ПРООН.
В с. Драговищица също функционира читалище – „Г. С. Раковски“. В него има
библиотека, танцова школа, групи за автентичен фолклор. В периода 2004 – 2008
читалището печели два проекта за поддържане на сградния фонд и се прави ремонт на
част от сградата.
В с. Градец основна дейност на читалището ”Труд и просвета” е поддържането
на библиотека и книжния фонд. Функционира и танцова школа по народни танци.
В селата Опицвет, Голяновци, Чибаовци и Безден основна функция на
читалищата е библиотечната дейност. Там се развиват и танцови състави, театрални
групи, клуб на пенсионера и др.
Въпреки някои проблеми, свързани със състоянието на материално –
техническата база и необходимостта от ремонт на сградния фонд и ново оборудване,
читалищата в община Костинброд развиват активна културна дейност и дават
възможност за разнообразяване на културния живот на населението в общината.
Освен читалищна дейност, културната сфера в община Костинброд е
представена и от редица фестивали и празници.
Фестивал „Шопски наниз”
Фолклорен фестивал „Шопски наниз” включва представянето на фолклорни
танци, песни, фолклорни обреди и фолклорен хумор. Провежда се ежегодно през
м.април. Фестивала има състезателен характер. През 2013 година във фестивала
участват над 150 организации и над 3500 участника.
Фестивал „Парад на детската песен”
„Парад на детската песен“ е фестивал на българската детска популярна песен,
който има състезателен характер, а участниците в него са предимно от общината и
региона. Провежда се вече три години, през ноември. От тази година той ще е под
егидата на Съюза на българските композитори, който в конкурса ще връчи своя
награда.
Събор „Празник на зелето”
„Празник на зелето” е празничен събор, който се провежда в с. Петърч
обикновено в края на м. октомври и е с характер на кулинарно състезание.
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От 2004г. до сега в гр. Костинброд се чества и празника на града – 17 септември,
датата, на която Костинброд е обявен за град. В периода 05 – 17 септември общината
организира редица събития с разнообразни културни прояви.
В общината се отбелязва и Денят на славянската писменост и култура, по време
на коледните празници се организират концерти, конкурси за коледни картички и др.
Своята дейност, не само на местно, но и на регионално ниво, развива
костинбродския театърът „Цветан Станков“, който печели награди в редица фестивали.
В гр. Костинброд гостуват ежемесечно софийски и други професионални театри.
В община Костинброд са съхранени културните традиции и институции, като
същевременно се развиват нови и актуални към съвремието дейности и прояви. Част от
реализираните през изминалия период проекти са в сферата на културата, което също
допринася за развитието на сектора и подобряване качеството на живот на хората.

5.6.

Спорт

В община Костинброд спортната инфраструктура е концентрирана в общинския
център. В града има два стадиона – Стадион „Георги Бенковски“ (1000 седящи места) и
стадион „Белица“. На стадион „Белица“ през ноември 2012г. е възобновена спортната
зала.
Спортната материално – техническата база в училищата и детските градини се
поддържа в сравнително добро състояние, изпълнени са няколко проекта в тази сфера,
но остава необходимостта от по-големи ремонти и нови съоръжения.
Спортната дейност, която се развива в общината е разнообразна. В училищата и
читалищата функционират спортни клубове - по айкидо, джудо, самбо и др. В гр.
Костинброд е създаден един от първите отбори по ръгби, функционират спортни
клубове, които в града развиват лекоатлетически дисциплини, футбол, борба,
акробатика и др. (ОСК „Белица”, ОФК „Костиннброд 2012”, РК „Химик“, ЛСК
„Химик“, СК „Олимпик“ и др).
Липсата на модерна спортна база и концентрацията на съществуващата в
общинския център като цяло затруднява развитието на спортната дейност в общината.
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Усилията са насочени към привличане на средства за изграждане на нови и
модернизиране на съществуващи спортни обекти.
VI. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Според преданията Костинброд е образувал своята първоначална структура до
брода през р. Белица (сега при влизането в града от посока София). Постепенно се
създава село Костинброд. През годините на социализма провежданата политика е
насочена Костинброд да се превърне в голям град. Поради това селото е обединено със
съседните села Шияковци и Маслово (днес квартали на града). Хора от балканските
села в района също се заселват в новия град. И до днес, тръгвайки на запад от Ломски
път, отклонявайки се при кръстовище „Белица“ в посока към кварталите „Шияковци“ и
„Маслово“, трябва да се изминат около 4 километра по шосе, на което от 2-те страни
има по няколко реда къщи. Квартал „Маслово“ заема северозападната част на града,
между квартал „Шияковци“ и с. Петърч. Има стадион и язовир.
За произхода на името има много предания. Едно от тях е свързано с Константин
Асен тих, друго от по ранно време твърди, че е назовано на византийския император
Константин, който водил по тези земи войни с печенегите.
Географската характеристика и пространственото развитие на селищната
структура в Община Костинброд, разположена в подножието на Стара планина,както и
по долините на реките са предпоставката за заселване на различни цивилизации по
територията й още от древността. Културното наследство е резултат от напластяване на
отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на
мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване като община Костинброд е представена със средна степен – наличие на
два културни пласта или един силно изразен.
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Оценка на културното напластяване в Република България /Национални културни
коридори, Национална концепция за пространствено развитие/.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото развитие на територията ще бъде ориентирана
към културното наследство в общината и природните и културни ландшафти, които
изразяват регионална специфика. Това са факторите, които имат водеща роля в
устройството на територията и регионалното развитие.
Този

подход

в

пространственото

развитие

е

отправна

точка

и

при

пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното културно
наследство на България, които се залагат в НКПР и са в пряка връзка с качеството на
живот. Отчита се и промененото отношение към културните ценности и разширяване
на пространствения обхват на културното наследство – от единичната ценност до
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ансамбъла с неговото обкръжение и цялостната градска или природна среда, в която е
ситуирана, от интериора на сградата и нейната конструкция до характерния пейзаж, от
културните коридори/маршрути до подводните културни ценности.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики
чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най- широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /geniusloci/ и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни
пейзажи в общината. Културното наследство обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят
историческа памет и национална идентичност. На територията на общината са налични
културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие
и дейност, които са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и
обществото в региона. Културното наследство в община Костинброд е представено от
археологически,

архитектурно-строителни,

художествени

обекти,

както

и

от

природните ценности, народните традиции и културните обичаи.
В

община

Костинброд

са

идентифицирани

над

20

археологически,

архитектурно-строителни и художествени обекта обявени за недвижими културни
ценности, разгледани по населени места в анализа на община Костинброд.
Културното наследство в общината е концентрирано в град Костинброд и селата
Драговищица и Богьовци. Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват
за историята, бита и културното развитие на местното население.
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Концентрация на НКЦ.
То включва два антични паметника – късно-римската Резиденция Скретиска на
Константин Велики и Пътна станция Скретиска (първата спирка западно от Сердика по
античния трансбалкански диагонален път), както и ранно-византийското селище
Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд, намираща се на 1,5 км. югоизточно от
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гара Костинброд. На терена на археологическия обект са разположени сгради и
съоръжения на ОСЯК и ОСС – опитни станции към Селскостопанската академия, а
също така преминава и шосето за Пролеша. Двата археологически обекта са обявени от
НИПК за паметници на културата с национално значение. През 2007 г. е изработен
проект за изграждане на музей в гр. Костинброд и социализиране на обект Късно
римска резиденция “Скретиска”.
Град Костинброд
Представен е от 6 обекта – недвижими културни ценности. На 2.5км. южно от
жп. гара – Костинброд се намира част от антична сграда с подова мозайка в двора на
Опитната станция за ягодови култури с предварителна категория „национално
значение“. Южно от нея на 150м. е разположен Античен храм – ротонда.
Друг археологически обект в общината е участък от римски път и пътна станция,
които се намира на 1,5 от античния архитектурен комплекс. С предварителна категория
„национално значение“ е Крайпътната станция „Скретиска: до р. Белица, 3км. западно
от града. Римският път също е с предварителна категория „за сведение“ и е в
непосредствена близост до крайпътната станция.
Резиденция Скретиска (palatium/praetorium Scretisca) (края на второ
десетилетие на IV в.-40- те г. на V в.). Има много основания, на които изследователите
се позовават за да приемат, че резиденцията е била предпочитаното място за
пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика. Не се изключва и
възможността да е използвана и от епископите делегати на Сердикийския събор (343).
Основният архитектурен комплекс на резиденцията -palatium Scretisca е един от найвпечатляващите образци на представителната късно-римска жилищна архитектура
(141/110 м) – най-забележителната извънградска резиденция в провинция Вътрешна
Дакия или Средиземноморска Дакия и най-голямата, сред познати теперистилни
жилищни комплекси от Античността на Балканите. Общата площ на намерените
подови мозайки в северния перистил надхвърля 1000 м2, а общата дължина на
перистила и външният южен портик е повече от 400 м. Резиденцията е ядрото на
внушителен вилен комплекс и център на впечатляващо имение (fundus dominium).
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Пътната станция Скретиска (Mutatio per/ad Scretisca) – намира се на 1000 м
юг от резиденцията, възникнала е вероятно за нейното обслужване с основно
предназначение taberna – страноприемница с няколко помещения и вътрешен двор.
Намерените тук най- ранните монети са от времето на император Константин Велики.
В общината са открити и други два археологически обекта Антична сграда с
предварителни категории „национално значение“ и Антично селище с „местно“.
Неукрепено село, устроено сред останките на резиденцията, просъществувало
около 20 г., чието съществуване е преустановено също от пожар и третият и последен
основен период.
Ранновизантийско укрепено селище Кратискара (ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ) запазва с
малки изменения името на римската резиденция и името на римската станция Scretisca,
а при изграждането му са използвани останките от по-ранната резиденция. Запазени са
ценни свидетелства за фортификационната система, градежа, крепостните кули,
жилищни и караулни помещения. Реализиран е и проект „Туристическо развитие на
културното наследство на община Костинброд чрез прилагане на най-добрите практики
от Сърбия” по програма ФАР“Съвместен фонд за малки проекти България – Сърбия”, с
партньор от страна на Република Сърбия община Медиана за културен обмен между
България и Сърбия,обучение за общинските администрации, създаване на интернет
страница и културен център в гр. Костинброд, извършване на допълнително цялостно
проучване на резиденцията “Скретиска” и обхождане на територията на общината за
други исторически ценности, публикуване на проучването и на печатане на брошура,
която представя проекта и историческото наследство в Костинброд.
Село Богьовци
В село Богьовци е разположена църквата „Св. Петка“, която е недвижима
културна ценност от ІІ група с изключителна художествена стойност.През 1862 г. с
разрешение на турския султан, поп Божко Джуров и заможните хора от село Богьовци
и с доброволния труд на останалите, съграждат черква на мястото на разрушен от
турците по-стар храм. След 21 години, през 1883 г. малката черква е разширена и
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добива днешния си вид. Църквата е изцяло стенописвана от майстори от Дебърската и
Самоковската зографски школи.
В землището на село Богьовци са разположени къщите на Марио Мартинов,
Тешо Стойков, Петър Костов, Младен Вутов, Арсо Манолов, Велко Велев, Иван
Янакиев, Георги Рангелов, Безистена Владимирова, Георги Илиев, Олга Владимирова и
Сарайка Филипова ,обявени като архитектурно-строителни недвижими културни
ценности.
Село Драговищица
В село Драговищица се намира църквата „Св. Николай“, обявена за недвижима
културна ценност поради високите си художествени качества. Църквата е построена
през 1887 г. с дарения от няколко фамилии: Истаткови от с. Батковци, Димови и
Кръстанови от с. Драговищица. През 1903 г. е издигната и камбанария отново с
помощта на сем. Истаткови.
Културното наследство на общината включва още поредица от култови сгради и
места (църкви, манастири и оброчни места, района на Белидие хан) и архитектурни
обекти като сгради на училища и читалища. Важни обекти на културната
инфраструктура на територията на общината са читалищата. В общината функционират
11 читалища, които организират дейността на различни школи (изкуства, спорт и др.) и
провеждат културни дейности – традиционни празници, самодейни театрални
постановки, фестивали и др. Библиотеката при НЧ Иван Вазов, гр. Костинброд е
одобрена за етап 2009 на проект „Глобални библиотеки“ за осигуряване на
информационно и телекомуникационно оборудване и интернет връзка.__ Прилагат се
дейности за свободното време на деца и ученици. Съвместно с Българска фондация
„Биоразнообразие“ е приложен проект „Да опазим и съхраним нашата природа“ от ОУ
“Отец Паисий”, с. Драговищица, в рамките на който е учреден клуб на
природолюбителя. В същата насока е разработването на програми за извънкласна
дейност в областта на изобразителното изкуство, художественото слово, театър и
приложно изкуство по проект „Изкуството в подкрепа на образованието“ по ОПЧР.
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Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи.Народните традиции и културните обичаи се съхраняват
й в читалището „ Васил Левски”.
Културният календар на общината е представен от събор провеждащ се на 24
май, събор на кварталите Маслово и Шияковци на 28 август. Празникът на града се
чества на 17 септември. Манастира в кв. Шияковци е на 8 ноември в деня, които
почитаме „Свети Архангел Михаил“.
Археологията и обектите на културното наследство са потенциал, които трябва
да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация и адаптация на обектите и
интегрирането им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в общината.
Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните
традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, които може да задържи
посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и разрастващ се град са
културните ценности заложени в селищните характеристики на общината. С времето те
биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на
общината като културна дестинация.
Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в
устойчивото и балансирано развитие. Културното наследство е фактор изграждащ
позитивни партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на
урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните дейности носещи
идентичността на региона /културното и природно наследство, историческата памет/ и
социално-икономически дейности в новите урбанизираните територии. Водеща роля в
съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората.
Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето
на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на
общината придава ново значение и го представя като ресурс за социално-икономическо
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развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс,
който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на вложените в него
инвестиции. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя
културното наследството на националния и международния пазар, също така създаване
на информационна система на културно-историческите ресурси и иновативни форми за
популяризирането му. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство
в туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните
ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата
културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община и възможност за
балансирано и устойчиво развитие.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който е документа за опазване на културното наследство в
Република България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка с недвижими
културни ценности и включването на нови обекти притежаващи научна и културна
стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на
съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде
изготвена оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи
мястото и значението им в съвременната среда. До колко обектите са част от
съвременната обществена и културна област /среда/, които обогатяват средата

и

обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен
потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната
култура на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите,
до каква степен обектите позволява възстановяване на оригиналните или организиране
на нови функции. Трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с
цел включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
Необходимо е създаване и прилагане на специфични правила и нормативи към
ОУПО Костинброд за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности,
характерния облик на селищната структура и идентичността на общината и региона.
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Освен ЗКН на Република България анализа се базира на Национална концепция
за пространствено развитие, Концепцията за културните коридори на Югоизточна
Европа, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура
/ЮНЕСКО/, Международния комитет за паметници на културата и забележителни
места /ИКОМОС/ и Венецианската харта за консервация и реставрация на паметници и
забележителни места. Всички те имат за цел да задават общи принципи и методи за
опазване на културното наследство на света, да обособят културни маршрути в Европа
и България, които следват традиционните пътища свързващи отделните исторически
места и зачитане на културното наследство на всеки един народ и държава
осигуряващи движение и обмен между тях.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

VII.

Транспорт

7.1.

Община Костинброд е разположена в непосредствена близост до гр. София. Това и
предимство и дава достъп до националната транспортна мрежа с различни видове
транспорт, включително и летище София. В непосредствена близост до общината
минават три Транс-Европейски коридори:
•

Европейски транспортен коридор No IV - Дрезден - Прага - Братислава Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с
разклонение София - Кулата - Солун. ETК участък на територията на
България - Видин - София - КПП "Кулата"

•

Европейски транспортен коридор No VIII

- Дурас - Тирана -

Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив Бургас - (Варна). ETК участък на територията на България

КПП

"Гюешево" - Пeрник - София - Бургас - Варна.
•

Европейски транспортен коридор No X - Залцбург - Любляна - Загреб Белград - Ниш - Скопие - Велес - Солун, с разклонения: Грац - Марибор Загреб; Будапеща - Нови Сад - Белград; Ниш - София - Димитровград Истанбул.

От съществено значение е и ж.п връзката със столицата и други съседни
общини. Благоприятното разположение на общината дава добри възможности за
развитие и привличане на инвеститори, като в същия момент липсва интензивен трафик
през общината.
Пътната мрежа на общината е добре развита. Всички населени места са свързани
с общинския център. Общата дължина на общинската пътна мрежа

по данни от

общинската администрация е 66,300км. и включва:
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Пътномер

Наименование

Дължина (km)

SF01400

/ II - 81 / Костинброд – Граница общ.(

6

Костинброд - Божурище ) Пролеша - Хераково / SF03024 /
SF01401

SF01400 / Костинброд - Петърч - Безден

12

SF01402

/ II - 81 / Костинброд - Голяновци /

3

SF02404 / J
SF01403

/II - 81, о.п.София - Костинброд / -

3

институт ФАО - '
SF02404

/ II - 81 / - Драговищица - Голяновци –

12.2

Граница общ.( Костинброд София-град ) - Житен - / SOF1030/
SF02405

/ II -81 / - Градец - Царичина -

11.2

минаЧибаовци - / III - 8102 /
SF02406

/1 - 8, Божурище - Сливница / - Петърч /

5

SF01401 /
SF03407

/ III - 8102, Бучин проход - Дръмша / -

4

Дреново
SF03408

/II - 81, Костинброд – Бучин проход / -

3

Понор
SF03409

/ III - 811, Богьовци - Сливница / - Опицвет

1

SF03410

/11-81, Костинброд - Градец / -

1.9

кв.Обединение
SF03411

1 III - 811 / Богьовци - Безден / SF01401 /

3

SF03412

/11-81, Костинброд - Петрохан / - х.Люляк

1

Основната транспортна артерия обслужваща общината е второкласния път II- 81
София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом, който минава централно през
територия на общината и я напуска малко след Бучин проход. Той осигурява връзката
на общината и общинския център с Околовръстния път на София и всички Транс79
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Европейски коридори. Също така пътят осигурява бърз и лесен достъп до столицата
София, където част от хората работят. Пътят е в сравнително добро състояние.
Третокласен път III – 164 осигурява връзката на Бучин проход със Своге, а път
III – 813 осигурява връзката със съседната община Годеч, както и връзката Драгоман –
Годеч – Бучин проход.
Чрез

третокласен път II-811 /Сливница-Опицвет-Богьовци-Белидие хан/ се

осъществява връзката, между основния път II-81 и Е80.
Задоволително е общото състояние на транспортната система. Всички населени
места в общината имат сравнително бърз достъп до общинският център. Като цяло
републиканската третокласна пътна мрежа е в относително лошо състояние, като това
създава затруднения при придвижването на гражданите. На места се нуждае от ремонт
и това рефлектира върху достъпа до някои от населените места. Общинската пътна
мрежа е в относително задоволително състояние.
Автобусният превоз е добре развит. С цел подобряване на достъпността на
общинския център – гр. Костинброд за населението на общината е предвидено, всички
населени места да бъдат, обхванати от редовен автобусен транспорт.
От голямо значение е и преминаващата ЖП линия - Калотина-София-ПловдивДимитровград. Това е едно от основните железопътни направления в страната. ЖП
транспорта осигурява бърз достъп на гражданите до столицата, като пътуване в едната
посока отнема по – малко от 20 минути.

7.2. Водоснабдителна мрежа за питейно – битови водоснабдяване и мрежа
за отпадни води

7.2.1. Водоснабдяване
Водоснабдителните и канализационните системи на територията на община
Костинброд се обслужват от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. Всички
населени места от общината, с изключение на селата Дреново, Дръмша и Царичина, са
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водоснабдени, като по данни на НСИ 98,4% от населението е водоснабдено. Липсва
режим на водоснабдяването с изключение на северната част на общината. Причината за
това е липсата на водни ресурси в община Костинброд, както и амортизираните тръби,
които водят до загуби по водопреносната мрежа.
Водоснабдяването, в община Костинброд, се осъществява от каптажи и тръбни
кладенци. Най – големият каптаж на територията на общината е Каптаж „Блато“ с
годишен обем от 1500хил. м3. Той е разположен в с. Опицвет и е с максимален
експлоатационен дебит от 200л/сек. Водата от водоизточника се подава по две
направления: за гр. Сливница с дебит 100-120л/сек. и за гр. Костинброд и селата
Опицвет, Богьовци, вилна зона с. Безден и село Петърч с дебит 70-80л/сек. Вторият по
големина каптаж на територията на общината е „Батовци“. Той е с максимален
експлоатационен дебит от 70-80л/сек. и е разположен в с. Драговищница. От него се
подава вода за с. Драговищница, с. Голяновци и част от гр. Костинброд. На територията
на общината има и два тръбни кладенци – „Маслово“ и „Шияковци“, с максимален
експлоатационен дебит съответно 30л/сек. и 20л/сек.
Има

общо

изградените

15

броя

напорни

резервоари,

във

всяко

от

водоснабдените населени места, но част от тях не са в експлоатация. Помпените
станции са общо 9 броя. Водоснабдяването на селата Чибаовци и Понор се осъществява
от дълги водопроводи, които не са към системата на ВиК.
Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен диаметър и вид,
като е изградена в периода 1960 -1980г. Около 50 км. е дължината на външната
водопроводна мрежа, като 75% от нея са етернитови тръби, а останалите – стоманени.
Вътрешната мрежа е с обща дължина около 300 км, почти изцяло етернитова.
Преобладаващите етернитови тръби са ненадеждни и морално остарели, а също така са
доказано канцерогенни. Те водят до чести аварии и до значително загуби на питейна
вода, както и до влошаване на нейните хигиенни характеристики. За да се намалят
загубите на питейна вода е наложителна реконструкцията и модернизацията на
вътрешната и външната водопроводна мрежа.
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Информацията за водоизточниците на територията на общината и напорните
резервоари, както и за проблемите във всяко населено място, е посочена в следващата
таблица:
Населено

Насе

Водоизточник

Напорен

място

ление

Год. Воден обем

резервоар

хил м3

обем /м3/

Костинброд

12193

ТК Маслово
ТК Шияковци
ТК Шияковци

Безден

247

Каптаж Падинци 15

Богьовци

146

каптаж
/Опицвет/

Бучин проход

113

Каптаж селото

Голяновци

595

Градец

297

каптаж
Батковци 2х500
/Драговищица /
Каптаж Круша 3бр 2 300
Каптаж селото 3бр 8 100

Драговищица

1191

Дреново
Дръмша
Опицвет

27
116
412

Петърч

350
100
20

4х250
2х250

Проблеми

Недостатъчни
водни
количества, не работи
нито един резервоар

100
130

Блато 160
Ограничен
режиммалки водни количества

4

Каптаж Батковци 60
ТК №1
4
ТК №2
4
Неводоснабдено
Неводоснабдено
Каптаж Блато 1500

500

2225

ТК Хаджия1
ТК Хаджия2

240

Понор

17

каптаж Пещерата
/Б. проход/
40

Царичина

48

Неводоснабдено

30
0

140

100
+100

Резерв. Са за гр. София
Малко вода, рез. не се
пълнят, режим цяло
лято
Карстов извор, пресъхва
на 3-4 години
Няма вода
Няма вода
Амортизирана
водопроводна мрежа
Снабдява се от Опицвет
през много дълга мрежа
Режим
на
водоснабдяване
Съоръженията не са на
ВиК, много скъпа вода
Няма вода
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Чибаовци

219

Община
Костинброд

17846

Каптаж Меча поляна
15
100
/Искрец/

Частичен режим
Дълъг
стоманен
водопровод
намина
“Антрацит”

15
броя 15 броя
водоизточници
2152 хил. м3

Нарастващото потребление на питейна вода е свързано с работата на
промишлените предприятия и локализирането на нови фирми в гр. Костинброд. Това
обуславя необходимостта за реконструкция и модернизация на водоснабдяването на гр.
Костинброд.
Във връзка с изграждането на нови вилни зони в северните части на общината е
реализиран проект за „Допълнително водоснабдяване на с. Чибаовци“ – изградена е
помпена станция, направено е външно ел. захранване, оборудване на помпената
станция, изграден е тласкателен водопровод.
Поради липса на средства се забавя реализацията на проекта за водоснабдяване
на с. Градец, въпреки пълната техническа готовност на община Костинброд.
7.2.2. Канализация
Канализацията на територията на община Костинброд не е добре развита.
Канализационна мрежа има изградена единствено в гр. Костинброд и селата Петърч и
Драговищица, като видът на изградената канализационна мрежа е от смесен тип.
Канализационна мрежа на гр.Костинброд се експлоатира от "ВиК" ЕООДСофия. Издадено е Разрешително № 0786/16.12.2005г. за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти - р.Блато. За останалите колектори няма издадени
разрешителни за заустване.Канализацията на гр.Костинброд е смесена. Изградена е на
83 % в периода 1970г.-2006г. основно от бетонови тръби, характеризираща се с липса
на единна посока на оттичане.Канализационната мрежа в по-голямата си част се
стопанисва от Общината. Степента на ползваемост на канализационната мрежа е 100%,
като общата дължина на канализационната мрежа в гр. Костинброд, към момента, е
около 55км..
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Населено
място

Изграденост на
канализационната
мрежа
по населени места в %

Ползваемост
На
канализационна
та мрежа по
населени места
в%

Брой жители
по населени
места

1.

Гр.
Костинброд

83 %

100 %

12 193

2.

с.Петърч

72 %

100 %

2 225

3.

с.
Драговищиц
а

53 %

100 %

1191

Канализационната мрежа е в незадоволително състояние, като зауства
отпадъчните води в различни посоки към реките, което затруднява събирането и в
колектори. Отделните колектори се заустват в р. Блато и р. Белица, приток на р. Блато.
Канализационната мрежа не отговаря на изискванията за опазване на околната среда.
Липсват изградени дъждопреливници и други съоръжения.
Основен проблем е липсата на пречиствателна станция за замърсени и отпадни
води, както и необходимостта от доизграждане на канализацията. Част от
предприятията заустват наднормено замърсените си води директно в приемниците.
Това води до замърсяването на река Блато.
През 2013 година започна изпълнението на „Интегриран проект за изграждане на
ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и
водопроводната мрежа и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ на стойност 97 млн. лв.
по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“. Чрез този проект ще се
модернизира и ще се развие инфраструктурата за отпадъчни води и водопроводната
мрежа в гр.Костинброд, ще се подобри опазването и състоянието на водите, както и ще
се подпомогне съхранението на биологичното разнообразие и защита на природата в
града и околностите.
Очакваният резултат от проекта, по отношение на съществуваща водопроводна
мрежа, е реконструкция с обща дължина 40.84 км, от които:
•

рехабилитация на главни водопроводи – общо 10.18 км.
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•

рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа – общо 30.66 км.

•

рехабилитация на съществуващи сградни водопроводни отклонения – 3100
бр. – 21.70км..

По отношение на канализационната мрежа се очаква да се изградят и реконструират
участъци с обща дължина 43.81 км, от които:
•

рехабилитация на главни канализационни колектори – общо 4.21 км.

•

новоизградени (удължени) канализационни главни колектори – общо 8.99
км.

•

рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 21.43 км.

•

новоизградена второстепенна канализационна мрежа – общо 9.18 км.

•

изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 930 бр. – 6.51
км.

•

рехабилитация на съществуващи сградни канализационни отклонения –
2170 бр. – 15.19 км.

С реализацията на проекта ще се подобри жизнения стандарт на населението, което
е предпоставка за развитието на гр. Костинброд.

7.3.

Електроснабдяване

Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и
съоръженията

към

нея,

на

територията

на

община

Костинброд,

както

и

електроснабдяването, се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение България" АД. Всички
населени места на територията на общината са електрифицирани, като липсват такива с
режим на тока. Районната подстанция „Констинброд“, с трансформатор на
напрежението 110/20кв., осигурява захранването с електроенергия на

община

Костинброд. Тя се захранва от подстанция „София запад“ чрез извод на 110кв.
„Обединение“ и от подстанция „Курило“ посредством ЕЛ 100кв „Мрамор“.
Трансформаторите в подстанция „Костинброд“ са два – с мощност 25+20 мвт. Чрез
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въздушни електропроводи с работно напрежение 20кв се захранват трансформаторните
постове за отделните населени места.
Подстанция „София запад“ 400/110кв., една от основните подстанции от
националната преносна система 400кв., попада на територията на общината.
Електропроводите ЕЛ „Козлодуй“ и ЕЛ „Петрохан“ захранват подстанцията директно
от АЕЦ Козлодуй. От подстанция “София запад” посредством ЕЛ 400кв “Нишава” се
прехвърля електроенергия към Р. Сърбия, а други два електропровода на 400кв, ЕЛ
“Сердика” и ЕЛ ”Люлин”, пренасят електроенергия на 400кв към вътрешността на
страната - съответно към подстанция “Кремиковци” и подстанция “Радомир”. Тези
съоръжения са от най – висок клас и натоварват територията на общината, без да имат
пряко отношение към нейното електрозахранване.
На територията на общината са слабо развити възобновяемите източници на
енергия. Малки изключения правят, монтираните на покриви на жилищни сгради,
слънчеви колектори. В промишлените предприятия на територията на общината не се
използва енергия от възобновяеми източници. Отоплението се осъществява главно чрез
електроенергия и твърдо гориво.
Необходима е подмяна на уличното осветление с LED. Това ще доведе до по –
добра енергоефективност и ще намали разходите за улично осветление значително. В
гр. Костинброд осветителните тела са общо 2980бр., като 1940бр са натриеви, 60 броя
са живачни и 980 бр. луминесцентни лампи.

7.4.

Газопреносна мрежа

Фирма „Костинбродгаз“ ООД печели конкурса за газифициране на община
Костинброд и има лиценз за снабдяване с природен газ. Тази си дейност дружеството
извършва съвместно с проектантска фирма „Еврогазкомпания“.
Промишлените потребители на газ са 14 на брой, като част от тях са предприятията
„Санитекс“, „Олинеза“, Птицекомбината и всички производствени ферми и цехове към
него и д.р.
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Почти всички училища и детски градини се отопляват на газ, както и сградите на
общината, общинската служба за социално подпомагане и читалище „Иван Вазов“.
Предстои

изграждане

на

Газоразпределителна

мрежа

в

с.

Петърч,

Газоразпределителна мрежа в гр. Костинброд Зона А и Газоразпределителна мрежа гр.
Костинброд Зона C Трети етап.
Развитието на газопреносната мрежа в общината е важно предимство за развитие на
икономиката.

7.5.

Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи

През територията на община Костинброд преминава трансевропейския оптичен
кабел. Това дава възможност за развитието и предоставянето на съвременни
комуникационни услуги.
Пощенската система на територията на общината е добре развита. В гр. Костинброд
има офиси на куриерска служба „Еконт“. Всички куриерски фирми на територията на
България функционират и на територията на общината.
Всички населени места в общината са телефонизирани, с оптичен пренос на
междуселищните връзки. Добре развита е селищната телефонна мрежа. В общината
има добро покритие с GSM сигнал на трите мобилни оператора. Това дава възможност
за използването на пълен спектър на техните услуги, на нови мобилни технологии,
както и на лесен достъп до интернет във вилните зони.
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VIII. АНАЛИЗ

НА

СЕЛИЩНАТА

МРЕЖАИ

МОДЕЛИТЕ

НА

УРБАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА

8.1.

Селищна мрежа

Община Костинброд се състои от 14 населени места: 1 град и 13 села. Общият брой
на населението е 17 846 души, на площ от 254 412 кв. км. Град Костинброд е населено
място от категория „3“, съгласно Методиката за категоризиране на административнотериториалните и териториалните единици. Съгласно решението взето на 14.08.2012г.
административният център на общината е с най-висока категория, спрямо четирите
критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и
селищно-административни и културни функции. Село Драговищица и с. Петърч са
селищни структури от 5-та категория въз основа на деветнадесетте показателя за
категоризиране в България. Те са и двете села с най-много жители: 1191 и съответно
2225 души. Други две населени места с население около 500 души са с. Голяновци и
с.Опицвет от категория „6“. Останалите населени места са с население под 250 души и
категория „7“, три от които са с население под 100 души и си присвояват служебно
категория „8“.
Начело на четири села са кметски наместници – длъжност, назначавана от кмета на
общината. Седем села са с кметове, изборна длъжност. Община Костинброд е
административна структура, състояща се от кмет и 17 общински съветници.

Код по

Населени

ЕКАТТЕ

места

Община

Постоянно население към

Категория

2.12.1975

4.12.1985

4.12.1992

1.03.2001

1.02.2011

19715

19321

17951

18015

17846

Костинброд
03191

с. Безден

384

313

241

233

247

7

04813

с. Богьовци

294

171

168

156

146

7
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07171

с. Бучин проход

234

174

149

125

113

7

15984

с. Голяновци

557

557

469

550

595

6

17449

с. Градец

439

368

303

308

297

7

23296

с. Драговищица

1301

1214

1119

1145

1191

5

23707

с. Дреново

106

77

25

61

27

8

23844

с. Дръмша

274

190

142

174

116

7

38978

гр.Костинброд

12053

12600

12123

12220

12193

3

53607

с. Опицвет

610

514

436

407

412

6

56215

с. Петърч

2561

2549

2220

2263

2225

5

57529

с. Понор

69

59

28

28

17

8

78197

с. Царичина

103

50

101

59

48

8

81356

с. Чибаовци

730

485

427

286

219

7

Община Костинброд заема 0,2% от площта на Република България, като според
ЗАТУРБ е административно-териториална единица, част от Софийска област и
Югозападния район за планиране. По Номенклатурата за статистически териториални
единици (NUTS) на ЕС е статистическа териториална единица от ниво LAU2. В
общината живеят 7,2% от населението на Софийска област на територия от 3,6% от
територията на областта. Гъстотата на населението е 70,1 души на кв. км., като за
сравнение средната за страната е 66,3. Коефициентът е по-висок от средния за страната
и е много по-висок от този на Софийска област – 33,5 души на кв. км.
Обезлюдяването на общините се наблюдава като тенденция и в община
Костинброд, като системното проследяване на данните за постоянното население на
НСИ в периода от 1975г. от 2011г. показва намаляване с 1 869 души. За разлика от
общината, данните за града показват повишаване в броя жители. Статистиката от
предходните шест години показват повишаване на населението в града, а броя на
хората в селата е с пренебрежимо малки промени. Близостта на града до столицата и
силно развитата индустрия е предпазило общината от обезлюдяване.
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8.2.

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 254412 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/.
66,61% от земите във всички видове са обработваеми или 107 079 дка11. Показателят
за обработваема земя на човек от населението за страната е 6,3 дка/ч, а специално за
Софийска област тя е 7 дка/ч. В община Костинброд тя е 6 дка/ч, което е по-ниско от
тази за страната, но е далеч по-висок то този за Югозападния район на планиране,
където той е 2,5 дка/ч. Показателят е различен спрямо големината на землището на
населеното място и съответното население, като на места като с. Понор и с. Богьовци,
които са драстично обезлюдени, то този показател достига и 103,1 дка/ч.

№

Територия по вид

1
2
3
4
5
6

За нуждите на селското стопанство
За нуждите на горското стопанство
Населени места
Водни течения и водни площи
Добив на полезни изкопаеми
За нуждите на транспорта
ОБЩО

Площ в дка

160 752
56 252
23 560
3 021
8 874
1 953
254 412

Площ %

63,19
22,11
9,26
1,19
3,49
0,76
100 %

Източник : НСИ

11

НСИ: Баланс на територията на Република България към 31.12.2000г. по вид територия, статистически
зони, статистически райони и по области и общини /Източник: Агенция по геодезия, картография и
кадастър към Министерството на регионалното развитие/
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8.2.1. Територии за земеделско ползване
Средният за страната процент на територии, отредените за нуждите на селското
стопанство са 65%, за Община Костинброд този процент е 63,19%. Общата площ на
териториите е 160 752 дка, от които мнозинството 47,3% са частна собственост, 25,7%
са държавна и едва 18,3 % общинска. Високият дял на земеделските земи, частна
собственост е доказателство за приоритизирането на селското стопанство като отрасъл.
От селскостопанския фонд земя обработваеми са 145 691 дка. , като най-голям
процент от тях са ниви – 82 709 дка или 56,77%. След нивите , най-много обща площ в
дка са ливади и пасища –62 381 дка или 42,82%, засетите с трайни насаждения,
включително лозя- 601 дка или 0,41 %.
3 203 дка са поливни площи. 1608 дка са годни да бъдат изкуствено напоявани, но в
следствие на занемарената напоителна мрежа, значителна част и от тях не се напояват.
За да се формира аграрен сектор, отговарящ на изискванията на съвременните
тенденции, то трябва да се обърне внимание на разпределението на поземлените
ресурси и най-вече на тревните площи, осигуряващи стопански оборот- фураж за
животни.
Всички общо имоти за земеделско ползване са 29 452 броя, като това раздробяване
на имотите, довежда до по-трудно обработване. Окрупняването ще отведе до по-лесно
стопанисване и обработка.
8.2.2. Територии за гори
22,11% от площта на общината е заета от горски територии, част от Държавния
горски фонд. Общата залесена площ на общината или т.н. „лесистост на територията“ е
22,1% , което като процент е по-ниско от средното за страната – 31,7%, като в нея се
включват залесените горски територии 56 252 дка и горите, създадени върху
земеделски земи 3 922дка.
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8.2.3. Територии за населени места и образувания от населени места
Територията на населените места и други урбанизирани територии е 9,26%. 23 560
дка включват териториите в регулационните граници на населените места, вилните
зони и застроените площи извън границите на населените места – промишлени зони и
складови зони.
Част от новопостроените предприятия са върху земеделски земи, чиито начин на
трайно ползване го позволява или след промяна на предназначението им.
8.2.4.Територии с водни течения и водни площи
Тук влизат всички останали територии в общината, като в това чисто защитени
територии, нарушени територии, непригодните земи и др. Общо водните повърхности в
общината /водни течения и водни площи/ заемат 1,19% или 3 021 дка, в това число
влизат реките: Блато, Сливнишка и Беличка.
Територията е силно наситена на води, тъй като валежните води се изсипват в
преходни въртопи в карстовите понори и дават началото на множество карстови
извори.
Мала планина е началото на множество притоци на р. Искър. Река Петърчка се
захранва от над 20 извора при с. Безден, с. Опицвет и др. Техният дебит е зависим от
количеството валежи като при с. Опицвет – 280 л/с. и е най-пълноводен, с. Безден –
80л/с и с. Бистрица – 60л/с и пустиняшката бара – 25 л/с.
8.2.5.Територии за добив на полезни изкопаеми
Община Костинброд има голям брой територии, отредени за добив на полезни
изкопаеми и нарушени територии. При средния за страната 2,6%, кариерите и депата за
отпадъци тук са 3,49%, като процента е толкова завишен, заради големия брой мини,
рудници.
8.2.6. Транспортна инфраструктура
За нуждите на транспорта са отредени 0,76% от общата територия, които включват
66,3км са общинска пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината
републиканска пътна мрежа.
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8.3.

Жилищна осигуреност

8.3.1. Количество и възраст на жилищния фонд
По данни на НСИ за 2011г. броя жилища е 12 186, като жилищния фонд в селата е
по-голям от този в градовете. Населението обаче е разпределено в обратната
пропорция, като мнозинството живее в града. Тази обратна пропорция между
демографските показатели и териториалното разпределение на жилищните ресурси е
неблагоприятен.
Гъстотата на населението е 69,4 души/кв.км. като полезната площ е 832 732 кв.м.
като от тях жилищната площ е 640 764 кв.м. Най- голям брой са построени между 1960
и 1990 год. , като в последните години строителството е масово в селата. Това са частни
инвестиционни проекти на жители на столицата. Вилните зони и крайните части на
селата са най-привлекателни заради предлаганото уединение.
Костин-

Общо

брод

Период на построяване

до края

1950 -

1960 -

1970 -

1980 -

1990 -

2000 -

на 1949

1959

1969

1979

1989

1999

2011

Сгради

10675

1066

985

1641

2380

2425

1386

792

Жилища

12186

1123

1075

1864

2767

3074

1467

816

Източник: НСИ
8.3.2. Конструкция на жилищен фонд
От всички жилищни сгради 10 675, най-малък е процента на сградите със
стоманобетонна скелетна конструкция – 98 бр. и тези, изпълнявани с панелни
строителни системи – 105 бр. 9 466 са масивните сгради. Панелните жилища са
построени след 1970 год., което ги прави сравнително тези в останалите градове, но
максимума на експлоатация без да се направи основна подмяна на всички инсталации и
конструктивно обследване е приблизително 50 години, което ще рече, че голяма част от
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тях имат нужда от пълно реновиране. Тяхното саниране е свързано със сериозни
средства, с които собствениците не разполагат.
1,6% са едропанелните сгради. 1,8% са скелетно стоманобетонните. 11,3% са други
видове конструкции сгради и като процент най-много са масивните сгради, равняващи
се на 85,3%.
8.3.3. Етажност и стайност
На 12 186 жилища по данни на НСИ от 2011г. има 35 390 стаи с полезна площ
826 322кв.м. От тях 624 835кв.м. са жилищни. Строителството в Община Костинброд е
в устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, като
кота корниз е до 10м. Едноетажните постройки са 5 702, двуетажните 4 483 броя.
Застрояването е в унисон с природната среда, като не нарушава прехода към
планинския релеф. Структурните елементи на града, отделните райони, са в унисон
помежду си и градоустройственото решение предполага адаптивност на селищната
структура с характерния релеф. Високото застрояване би нарушило усещането за
покой, което привлича множество инвеститори от столицата.
94,7% от застрояването е до три етажа, като в селата то е 100%. Надстрояването и
дострояването на съществуващия жилищен фонд е пряко свързан с финансовите
възможности на населението, като реконструкция на жилищната среда ще доведе до
актуализация на подробните устройствени планове.
Жилищата се разделят и по брой стаи, като най-многобройни са двустайните и
тристайните жилища. Те са съответно 3 6116 и 3 930, като следват четиристайните и
едностайните, 1869 и 1585 броя. Жилищата с пет и шест стаи са най-малко, общо са
1188, като пет стаи имат 634 жилища, а шест – 554 броя.
8.3.4. Жилищна задоволеност
Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000
души население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като
количество и неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити
в икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран.
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Тук за община Костинброд този показател е недостатъчен за да се прецени
количеството наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани
сгради. На 1000 души има 693 жилища, което в сравнение с областта 671/1000 и
страната 471/1000, общината е с по-висока стойност по отношение на количеството
жилища. В сравнение и със същия показател при преброяването от 2002г., където е
691/1000 души, отново виждаме завишени стойности. Големият брой жилища в
общината не означава висок стандарт или презадоволеност на пазара на жилищни
сгради, а е показателно че голям брой хора от столицата са притежатели на второ
жилище, заради близостта на общината до Столична община и възможността да се
използва като дестинация за почивка в неделните дни.
Този показател е и силно диференциран , когато се взимат предвид града
432/1000 и по-малките населени места, където този показател е 1253/1000 души. В помалките населени места с население около и под 100 души и с големи землища този
показател достига до феноменалните 7941/1000 в с. Царичина. В този случай се
разглежда по-обективния показател за обитаваните жилища на 1000 души население,
по който може да се ориентира в количеството жилищен фонд и там стойностите са
доста под средно-европейските 420/1000 и са 386/1000.
От общо 58 138 жилищни сгради едва 53,1% са обитавани или 37 581 сгради.
19 679 или 46,9% са необитавани. 863 са сгради във вилна зона. Това прави 1,44 души
обитатели на едно жилище. Този показател определя и най-населените места. Града
като административен център е най- гъсто населен 2,57 лица в едно жилище, както и с.
Петърч, чиято близост до града обуславя и неговото развитие. За селата в района
средната гъстота е 0,8 души, но за села като с. Царичина е 0,13.
Село Царичина е с най-висок показател жилища на 1000 души население и с найнисък показател население в едно жилище, което потвърждава драстичното
обезселяване в крайните райони и миграцията на населението към общинските
центрове и по-големите населени места.
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8.3.5. Енергийна ефективност
Най-голям процент от разходите за консумативи са за отопление на домакинството,
като те са над 70%. Най-голям процент от жилищата в Костинброд се отопляват на
твърдо гориво, което е невъзобновяем енергиен източник, като минимална част от
жилищата са с локално парно отопление, едва 14,5% за Костинброд и 3,4% за селата. В
момента газификацията е застъпена предимно в обществено обслужващи сгради, като
се очаква газифицираните квартали да се разраснат.
8.3.6. Жилищен пазар
Новозакупените терени са разпръснати, като проблем е застрояването на
земеделски земи след промяна на предназначението на земята. Така се оформят
своеобразни нови промишлени зони и е трудно да се следва конкретен план за
развитието на града като жив организъм. Терени за жилищни и производствени цели се
търсят в близост до пътната мрежа, дори и да са извън регулационните граници на
населеното място.
Средната цена за жилище е 693,25лв. към второто тримесечие на 2013 година,
като се наблюдава спад както на жилищата, така и в цената на имотите, което е пряко
свързано с икономическата стагнация. Община Костинброд предлага множество
възможности за бъдещи инвеститори. Във възловите райони се обособяват вече
жилищни и производствени зони, които са отразени в бъдещото предвиждане на ОУП.
Извод: свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл.
Множеството необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за семейни
хотели, леглова база за отдих. Съществуващата база може да се употреби и като се
развият микропредприятия за производство и преработка на суровини, еко и
биопродукция и бутикови стоки в малки серии. Подобни мерки ще подпомогнат и
развитието на селското стопанство и животновъдството, както и да се развият селските
райони, които в момента имат нужда от възраждане.
В заключение съществуващия жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като
се направи стратегия необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нови
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функции и да се осигурят социални жилища за маргиналните групи. За момента пазара
е стабилен, но следва да се предприемат конкретни мерки и общината да е ключова в
пазара на имоти, като се определи политика и промяната на земеделските земи става
като част от по-голям проект , за да може сходни дейности да се ситуират в логистични
и производствени бази и да не нарушават качеството на средата в града.
Фактът, че общината е собственик на по-малко от 1% от жилищния фонд, а всичко
останало е частна собственост, ограничава възможността за предоставяне на социални
жилища или поне не на такива в съществуващ сграден фонд. Строителството или
купуването на нови жилища за социално слаби и хора в неравностойно положение,
може да стане единствено с помощта на публично-частното партньорство и сериозен
план за развитие на социалната политика в Община Костинброд. Град Костинброд
разполага с 60 жилища, а селата с 22 жилища, които да се предоставят на лица с
различна степен на инвалидизация и на семейства в нужда, като се усеща потребността
от социални жилища.

8.4.

Урбанизация

8,9% от територията е заета от територии на урбанизираните територии или
22 755дка, в които са включени всички устройствени зони, включително и вилните. По
разпределението на територии се виждат насоките на развитие на града и приоритетите.
Почти една и съща е площта на териториите, отредена за производствена зони и
териториите за населени места. Бъдещето на общината е пряко свързано с развитието
на промишления сектор.

Благоприятния климат и живописната природна среда са

предпоставка и за интереса към вилните зони в района.
Високия процент на урбанизация е обоснован от близостта на града и прилежащите
му територии до София. С отварянето на нови производствени мощности и голямо
количество работна ръка са се преместили в общината, което обуславя и засиленото
строителство и пика в демографските показатели на района. Недостига на имоти в
строителните граници на града, или тяхното неблагоприятно положение, осигуреност
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откъм инфраструктура и масов градски транспорт, довежда до промяна на
предназначението на множество земеделски земи.
Релефа, близостта до административния, културен център са обособили деление на
селищната мрежа на три различни зони.
• Първа зона с притегателен център гр. Костинброд. В тази група основен
двигател е общинския център, около който гравитират три села- Голяновци,
Петърч и Опицвет, които имат директна връзка с общинския център.
Костинброд е категория малък град /от 10 000 до 30 000 души/, докато с. Петърч
е голямо село /от 2000 до 5000 жители/. Другите две села са с население между
200 и 1000 жители и съответно са категория малки села. Агломерацията, която
оформят са силно активни, като множеството от населението работи или в
общинския център или в областния такъв.
• Втората зона е с по-голяма надморска височина 630-800м. Селата, с изключение
са малки села – Градец, Безден, Богьовци. Голямо село е с. Драговищица, като то
е по-развито, заради близостта му до Ломско шосе , което подвежда потока на
населението от София до границата.
• Третата зона е най-отдалечена от столицата и най-високо в планината 850-900м.
над.в., което е неблагоприятно за неговото развитие. Някои от селата там са с
население под 50 души, а планинския терен, предполага и по дисперсна форма
на развитие, което пречи да се развие стабилна промишленост и селата замират
постепенно. С. Чибаовци, с. Дръмша, с. Дреново, с.Понор, с. Бучин
проход,с.Царичина са причислени към третата зона. Единствено село Чибаовци
е е средно голямо. Жителите му разчитат на препитание от мината за антрацитни
въглища и множеството в околността минни галерии, но и то се обезлюдява.
Извод: 31,67% от населението живее в селата, докато мнозинството от населението
на Община Костинброд е в града. В първата агломерация от населени места,
разположени в най-ниската част и в най-голяма близост до общинския център са
разположени четири населени места, осигуряващи местожителство на 15 425 души.
86,43% от всички жители на Община Костинброд са съсредоточени в тази буферна зона
между планинската част и покрайнините на София.
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Близостта със столицата е определяща за цялостното развитие на общината, като
факта че производствените и складовите устройствени зони, са така широко застъпени
е доказателство за развитието на икономиката на общината. Наличието на работни
места е притегателно и населението мигрира, което довежда и до развитие на
жилищния пазар. Следва да се предвидят нови територии за жилищно строителство, а
чисто производствените зони да се изнесат в периферията на града. Предимно
производствените зони и тези за складови бази и логистични центрове са често върху
земеделска земя, след промяна, като в бъдещия план за развитие е препоръчително
предвиждането на тези клъстери да е на юг, в максимална близост до пътната мрежа и в
обратна посока на преобладаващите ветрове, за да не се компрометира урбанизираната
среда. В първа зона се организира строителството около пътните артерии, което
довежда до постепенното сливане и приближаване на строителните граници на
населените места.
Град Костинброд , разполага с неусвоени територии, заключени между бул.
„Ломско шосе“, „Обединена“ и „Йордан Йовков“. Развитото вече линейно застрояване
в посока север към с. Петърч и кв. Маслово и Шияковци, и започнатото урбанизиране
на терените, тангиращи с „Ломско шосе“ и р. Блато на север, затваря един квадрат,
който може да се развие за жилищни функции и производствени и складови дейности.
Гр. Костинброд е динамична структура, която с разрастването си следва да повиши
и качеството на живот и стандарта на средата на живот на гражданите си. Нарастването
на населението, довежда и до нужда от нови пространства за спорт и атракции,
социални дейности и рекреация. Градския център не е изявен, като той като отражение
на достигнатия технически и обществен прогрес, следва да бъде ключов за развитието
на град, сплотяване на масите и сцена за множество културни форуми. Макар че града е
в планински район, нормативите за площта на обществените озеленени площи за
широко и специфично ползване в малък град е 12кв.м. паркова среда на жител и
2,05кв.м. на жител за гробищен парк. Препоръчва се реконструкция и обновяване на
града като се направи най-целесъобразно и благоприятно разделение на функционални
зони.
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IX. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

9.1.

Качество на атмосферния въздух

В Софийска област РИОСВ - София контролира 21 общини, съгласно изискванията
на Наредба № 7 за оценка и управление на атмосферния въздух.
На територията на община Костинброд няма изграден стационарен пункт към
Националната система за мониторинг на околната среда за определяне качеството на
атмосферния въздух.
Основен фактор, определящ качеството на атмосферния въздух в общината е
битовият сектор. В част от общините вкл. и община Костинброд е осъществена битова
газификация, в друга част от общините предстои. Това ще намали нивата на емисиите
на прах и серни оксиди.
Основен източник на емисии от подвижни източници са отработили газове от
моторни превозни средства. Непосредствен контрол се осъществява, ежегодно при
технически преглед на МПС. Показателите, които се контролират са: димност,
въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди.
Неорганизирано замърсяване с прах в населените места - резултат от нивото на
благоустрояване и почистване.Няма информация за дяловото участие на този тип
замърсяване през годината, но независимо от това може да се предположи, че този тип
замърсяване през летния сезон и сухите дни съществува макар и много слабо.
Като цяло по данни от общинската Програма за опазване на околната среда за 20112015 г. районът Костинброд не е с нарушено качество на атмосферния въздух. Община
Костинброд не е определена, като „гореща екологична точка” и не попада в район, в
които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми и/или
нормите плюс определени пределно допустими отклонения от тях съгласно
изискванията на Наредба №7. В Доклада за състоянието на околната среда за 2012 г. на
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РИОСВ - София за община Костинброд не са посочени източници на вредни емисии в
атмосферния въздух попадащи в териториалния обхват на общината.

9.2.

Води

9.2.1. Водни ресурси
През територията на община Костинброд преминават р.Блато, р.Белица и
притоци./поречие Искър/. На територията на общината функционират три язовира: яз.
„Безден“, яз.“Бистрица“, яз.“Маслово“.
Водните ресурси на община Костинброд се формират от оттока на повърхностните
и подземните водоизточници. Тяхното опазване, рационално използване и управление е
от жизнено важно значение за устойчивото развитие на общината.
• Повърхностни водни тела
Повърхностно водно тяло, което не е силно модифицирано, категория река от
поречие Искър със следните характеристики: име Блато, дължина 95,415км,
географско описание: р.Блато до вливане в р.Искър, р.Белица и р.Сливнишка.
Екологичното състояние на водно тяло –р.Блато с код BG11S400R012 е много
лошо, като компонентите, определящи състоянието са както следва: хидробиологично
(биотичен индекс - БИ) - много лошо; физико - химия - умерено (с отклонения по
показателите азот амониев N-NH4, азот нитритен - NO2, ортофосфати - Р-РО4, манган Мп, химична потребност от кислород - ХПК, биологична потребност от кислород за пет
денонощия - БПК5); специфични вещества - добро и хидроморфологично състояние добро. Химичното състояние (съдържание на приоритетни вещества, съгласно
Директива 2008 / 105/ЕС, Приложение 1, Стандарти за качество на околната среда на
приоритетни вещества и някои други замърсители,

част А- Стандарти за качество на

околната среда) на водното тяло е оценено като добро състояние.
Специфичната цел за опазване на околната среда на водното тяло- р.Блато е
„Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане на добро до
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2027 г. Запазване и подобряване на доброто химично състояние". За това водно тяло е
въведено изключение от екологичните цели, поради значително антропогенно
въздействие.
Водно тяло – р.Искрецка, със следното описание: малки и средни карстови реки
(реки с висока твърдост на водите в обширни карстови райони).
Екологичното състояние на водно тяло-р.Искрецка BG11S300R018 е добро, като
компонентите, определящи състоянието са както следва: хидробиологично (биотичен
индекс - БИ) - добро; физико - химия - добро; специфични вещества - добро и
хидроморфологично състояние - добро. Химичното състояние на водното тяло е
оценено в добро състояние.
Специфичната цел за опазване на околната среда на водното тяло- р.Искрецка е
„Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто химично състояние до
2015г.";
Повърхностно водно тяло, което не е силно модифицирано, категория река от
поречие Нишава със следните характеристики: име Нишава, дължина 51,951км.
Екологичното състояние на водно тяло р.Нишава BG1NV200R001 е добро, като
компонентите, определящи състоянието са както следва: хидробиологично (биотичен
индекс - БИ) - добро; физико - химия - добро; специфични вещества - добро и
хидроморфологично състояние - лошо. Химичното състояние на водното тяло е
оценено в добро състояние.
Специфичната цел за опазване на околната среда на водното тяло- р.Нишава е
„Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто химично състояние до
2015г.".
Подземни водни тела-територията на община Костинброд попада върху следните
подземни водни тела:
• Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина в първи слой на ГИС, със
следните

характеристики:

код

BG1G00000NO030

и

площ

1089,886км2

;Химичното и количественото състояние на водно тяло BG1G00000NQ030 са
оценени в добро. Специфичната екологичната цел за подземното водно тяло е:
„Запазване на доброто състояние на подземните води";
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• Порови води в Неогена – Софийска котловина във втори слой на ГИС, със
следните характеристики: код BG1G000000N033 и площ 1089,24км2;Химичното
състояние на водно тяло BG1G000000N033 е лошо, с отклонение по показателя
манган в следствие на точкови дифузни източници на замърсяване земеползване, населени места без канализации, органични и биогенни
отпадъци,и промишленост. Количествено състояние на подземното водно тяло е
добро. Специфичната екологичната цел за водното тяло е: „Постигане на
доброто състояние на подземните води и запазване на доброто количествено
състояние"
• Карстови води в Годечкия масив в пети слой на ГИС, със следните
характеристики: код

BG1G00000TJ046 и площ 1836,0877км2.Химичното и

количественото състояние на водно тяло BG1G00000TJ046 са оценени в добро.
Специфичната екологичната цел за подземното водно тяло е: „Запазване на
доброто състояние на подземните води".
Карстовите води са разпространени в северозападната част на котловината (с.
Балша, гр.Костинброд, с. Петърч). Водата е напорна и от направените редица сондажи
излиза на самоизлив. Със сондажите е разкрита само най-горната част на общия
водоносен хоризонт. До сега със сондажи се експлоатира повече от 200 dm3/s вода за
водоснабдяване на промишлени предприятия в гр.Костинброд и за напояване.
Температурата на водата съобразно дълбочината на потъване на хоризонта е от 15 до
260С.
Поради забавения водообмен, водата има минерализация от 0,5 до 0,85g/dm3. При
мощна експлоатация на карстовата вода ще намалее дебитът на карстовите извори,
разположени по разломната линия Опицвет – Драговищица.
Плиоценът в Софийската котловина има повсеместно разпространение и е
представен от три литоложки хоризонта. Долният и горният литоложки хоризонти се
явяват и хидрогеоложки хоризонти, а средния е практически неводоносен. От различни
водоносни пластове са провеждани водочерпания. По данни от тях се определя
проводимостта на пластовете от 45 до 520 м2/д. Водата на водоносния комплекс е
прясна с обща минерализация от 0,3 до 1g/dm3. Тя е добър воден ресурс за локално
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питейно битово водоснабдяване. С тази вода се водоснабдяват редица населени места и
промишлени предприятия, използва се и за напояване.
Кватернерни води – по-голяма част от Софийското поле се покрива от кватернерни
алувиални и пра алувиални отложения. Западната част на котловината алувиалните
чакълесто-пясъчни отложения имат ограничено разпределение – изграждат тесни
тераси на реките, които са ги образували: Блато, Сливнишка, Банкянска, Беличка,
Гурмазовска и Владайска. Водните ресурси са ограничени, като дебитът на кладенците
варира от 5 до 15 g/dm3. По състав водата е сходна с тази на грунтовия басейн.
Формирането на оттока на реките и деретата е за сметка на валежите от дъжд,
снеготопенето и подземните води. Максималните водни количества (високите води), се
наблюдават през периода на пролетното пълноводие: м.април - м.юни, когато са пообилните валежи и снеготопенето. Минималните, (ниските води), са в периода на
м.юли – м. октомври, като абсолютния минимум е обикновено през м.август –
м.септември, когато оттокът на реките се формира изключително за сметка на
дрениране запасите на подземните води.
В гр. Костинброд има развита и разнообразна по характер промишлена
дейност. В момента част от непречистените отпадъчни води от населението и
промишлените предприятия заустват в р. Блато в границите на населеното място.
Предстои изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води
/ГПСОВ/ за гр. Костинброд, която е на етап изготвяне на работен проект и
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа, както и изграждане на
довеждащ колектор до площадката на бъдещата пречиствателна станция.
Изграждането на ПСОВ - гр.Костинброд попада сред мерките за подобряване
качеството на водите в реките в България като част от Националната програма за
приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за
селища с население над 10 000 еквивалентни жители.
В процес на изпълнение е инвестиционен проект „Интегриран проект за
изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на
канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за
гр.Костинброд”.
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С предвидените инвестиционни мерки в проекта ще се постигне намаляване на
загубите на питейна вода, ще се осигури снабдяване на населението с много добро по
качество и количество питейна вода и силно ще се ограничи загубата във
водопроводната система.
Предвидени са мерки за удълбочаване на речните корита на р. Блато и
р.Белица, включващо понижаване на дъното на р. Блато и нейния приток р. Белица в
землището на града, с което се цели осигуряване на гравитачно/самоизливно заустване
на дъждоотливни тръби на преливници в съответния водоприемник.
Общата дължина е както следва:
 Удълбочаване на р. Блато с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни води
в нея преди вливането на р. Белица – 1650м.
 Удълбочаване на р. Белица с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни
води в нея - 4150м.
 Удълбочаване на р. Блато с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни води
в нея след вливането на р. Белица – 1170м.
Проектът ще намали отрицателното въздействие върху околната среда, причинено
от заустването на недостатъчно пречистени отпадъчни води.
9.2.2.Водопотребление в Община Костинброд
Водоснабдяването в община Костинброд се осъществява

от четири броя

водоизточници посредством каптажи и тръбни кладенци.
•

Каптаж „Блато” - най-големия на територията на община Костинброд е
разположен в с.Опицвет и е с максимален експлоатационен дебит 200л./секунда.

От този водоизточник водата се подава по две направления:
 първо направление- за гр.Сливница с дебит 100-120 л./секунда;
 второ направление- за гр.Костинброд и селата Опицвет, Богьовци, вилна
зона с.Безден и село Петърч с дебит 70-80 л./секунда.
•

Каптаж „ Батковци” – е с максимален експлоатационен дебит 40л./секунда е
се намира в с.Драговищица.От него се подава вода за с.Драговищица,
с.Голяновци и част от гр.Костинброд.
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•

Тръбен кладенец „Маслово” е с максимален експлоатационен дебит 30л./скунда.

•

Тръбен кладенец „Шияковци” е с максимален експлоатационен дебит
20л./секунда.

Водоснабдителната мрежа в община Костинброд е добре развита, но в
преобладаващата си част не отговаря на техническите и нормативни изисквания, тъй
като е изградена в периода 1960-1980г., като част от уличните водопроводи минават
през частни имоти, използвани са етернитови тръби с неподходящи диаметри,
намаляващи

проводимостта

на

мрежата.

Поради

силната

си

амортизация,

водопроводните тръби аварират често и загубите на вода от течове са значителни.
Поради амортизацията на водоснабдителната инфраструктура са налице значителни
загуби на водни количества по водопроводната мрежа. По данни, осигурени за целите
на общинската Програма за опазване на околната среда, загубите в периода 2008-2010
г. постоянно нарастват – от 46% до 56,7%.
Използваната вода на човек от населението за 2010 г. по данни на НСИ е 175 л./ч./д.,
което значително надвишава средното ниво за страната (135 л./ч./д.) и това за областта
(119 л./ч./д.). От тази вода 54% е използвана от домакинствата при 72% за страната и
75% за областта.Отчита се понижаване качеството на водоснабдяването, предизвиква
се недоволство в населението от честото спиране на водата при аварии.

Загуби на водни количества от водопроводната мрежа
2008 г.

46%

2009 г.

48%

2010 г.

56,65%

Процент на нестандартност на пробите за химичен и микробиологичен анализ
на питейната вода в община Костинброд
Анализи

2008
2009
2010

Проби брой общо

Нестандартни проби
брой

Микробиологичен анализ
20
0
32
0
22
1

Нестандартни проби
в%

4,6
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Химичен анализ
125
132
117

2008
2009
2010

10
10
7

8
7,6
6

Всички нестандартни проби при химическия анализ се отнасят за показател амоняк и са от ПС „ Шияковци”.
9.2.3. Основни замърсители на територията на общината

• Степен на изграденост на канализационната мрежа
Канализацията на гр. Костинброд е смесена и в по-голямата си част е изградена
в периода 1970 г.-2006 г. основно от бетонови тръби, характеризираща се с липса на
единна посока на оттичане. Терена на града е равнинен, съществуващата канализация
следва естествения наклон на реките. Така са формирани два потока. Единият от
централна градска част, насочен запад-изток в посока пречиствателната станция,
другия на север. Анализите показват, че р. Блато и р. Белица в теченията си след
Костинброд нямат необходимия капацитет за осъществяване на самопречистване и
водите им не отговарят на ІІ-та проектна категория. Канализационната мрежа в поголямата си част се стопанисва от Общината. Степента на ползваемост на
канализационната мрежа е 100%.
Канализационна мрежа на гр.Костинброд се експлоатира от "ВиК" ЕООДСофия. Издадено е Разрешително № 0786/16.12.2005г. за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти - р.Блато. За останалите колектори няма издадени
разрешителни за заустване.
Във връзка с опазване чистотата на водите, РИОСВ - София осъществява текущ
и последващ контрол на обекти - основни емитери на отпадъчни води на територията
на община Костинброд. По-голямата част от основните предприятия - емитери на
отпадъчни води, заустват в градската канализация /ГК/ на гр. Костинброд, а останалите
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- в повърхностни водни обекти. Повечето от изградените пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води се поддържат в добро състояние и функционират нормално.
По - големи емитери на производствени отпадъчни води на територията на
община Костинброд, посочени в Доклада на РИОСВ –София за 2012 г. са:

•

ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ- ДЕЯ”- Млекопреработвателно предприятие,
с.Петърч, гр.Костинброд;

•

„КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ”АД ,
гр.Костинброд - Отпадъчните води на “Кока Кола ХБК България” АД и “Ев Би
Ти” АД се пречистват в ЛПСОВ, след които се заустват в р. Белица . При
проверките от страна на РИОСВ –София не е констатирано заустване на
непречистени отпадъчни води, характерни за производствената дейност на тези
дружества;

•

"ДЖИЕВ" АД , гр.Костинброд - заустват в р. Църна бара и р. Белица. При
проверките от страна на РИОСВ – София за установени превишения на ИЕО, за
което са предприети административно – наказателни мерки;

•

Млекопреработвателно предприятие „ЕвБиТи“ АД, гр. Костинброд;

•

Селищна канализация – гр. Костинброд, „ВиК“ЕООД-София.

р.Блато се замърсява допълнително и от р.Сливнишка, включваща замърсителния
товар на гр.Сливница, като водите не отговарят на проектната си категория по
показатели – азотни съединения, фосфати, БПК, ХПК, НВ и разтворен кислород.
Водите на р.Белица не отговарят по показатели за приемници II- категория – разтворен
кислород, НВ, ХПК. Реката е битово-фекално замърсена от градски колектор и
периодично от предприятия, които заустват отпадъчните си води в нея.

9.3.

Почви и нарушени терени

Почвите в община Костинброд принадлежат към клас Vertisols, тип Vertisols
/смолници/, вид Haplic / обикновени/ .
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Образуването им се свързва със специфично съчетание на почвообразуващите
фактори – ниските части на релефа, слаб дренаж, ливадно-блатна растителност,
базични скали. В района на Костинброд са образувани върху андезитови
почвообразуващи материали. Характеризират се с хумусно-акумулативен хоризонт,
който достига мощност до 1000 см.
 Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти
В Община Костинброд няма производства, които да замърсяват почвите с тежки
метали /олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и нефтопродукти.Възможно е
частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на бензиностанциите, но за
това няма данни.
За община Костинброд / с.Богьовци / е одобрен пункт за почвен мониторинг, който
е включен в Националната система за мониторинг на околната среда. Към 2010 г. няма
установено замърсяване на почвите над пределно допустимите количества.
 Замърсяване на почви с нитрати
С възстановяването на частната собственост върху земята практиката по наторяване
на почвите мина през различни фази: от предозирано и безконтролно към наторяване
преобладаващо с естествени торове и в умерена степен с изкуствени. Няма конкретни
анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати.
 Замърсяване на почви с пестициди
Основни причини за замърсяване на почвите в района са замърсяването с пестициди
и наторяване от земеделието и замърсяване с отпадъци от нерегламентирано
изхвърляне на битови, строителни и промишлени отпадъци.
 Ерозирали почви
Особеностите на територията не благоприятстват ветрова ерозия, но създават
условия за водна ерозия. Оценката на риска за ветрова ерозия е от без риск до много
слаб и слаб риск на отделни места.На територията на общината няма силно ерозирали
почви.
 Геологопроучвателна, минно – добивната и преработвателна дейност
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На територията на община Костинброд има фирми извършващи геологопроучвателни, минно-добивни и преработвателни дейности, свързани с нарушаване на
терени от изкопни работи и добивна дейност - площ “Лисия”, землището на с. Богьовци
(на североизток от селото); кариера “Люляците” към “МДЗ Балша”АД - в землищата
на с. Драговищица и с. Царичина, добив и преработване на доломитни варовици.
Основни източници на замърсяване на околната среда при разработката на находището
са: нарушаване на ландшафта и въздуха, вследствие на ПВР, транспортиране на
суровината и на готовата продукция; кариера “Градец”, с. Градец – добив и първична
преработка на варовик; кариера „Целовижда”, в землището на с.Опицвет, варовици и
доломити.
9.4.

Управление на отпадъците

Община Костинброд има актуализирана Програма за управление на отпадъците
2009-2012 г. приета с Решение № 225/ 07.11.2008г. на Общински съвет - Костинброд .
Тя обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като
задължение на община Костинброд, съгласно изискванията на Европейските
директиви, Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите
С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на
регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, Програмата
за управление на отпадъците 2009-2012 г. е насочена основно към:
• актуализация на институционалната и организационна рамка за регионално
управление на отпадъците;
• намаляване или ограничаване образуването на отпадъците, както и степента на
тяхната опасност;
• разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците;
• въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци;
• въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата;
• прилагане на новите нормативни изисквания в областта на обезвреждане на
отпадъците;
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• почистване на старите замърсявания с отпадъци;
• екологосъобразно обезвреждане.
През 2012 г. беше въведено в експлоатация регионалното депо за твърди битови
отпадъци, което ще обслужва Общините Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман,
Годеч и Своге.Съоръжението осигурява екологосъобразно третиране на генерираните в
региона неопасни отпадъци на социално приемлива цена. Лизензираната му площадка
създава условия за развитие на регионалната система в посока рециклиране на
отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО.
Със сключения договор на 03.01.2007 г. между Община Костинброд и “Екобулпак”
АД /организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки/ разделното събиране
на отпадъци се въведе за всички жители на град Костинброд

и селата Петърч и

Голяновци.
Все по-рядко става изхвърлянето на отпадъци извън разрешените за това места и
образуването на незакони сметища.
За да бъде предотвратено нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както и
смесването на битовия отпадък с отпадък, който подлежи на рециклиране е необходим
строг контрол и налагане на санкции на нарушителите.
Между ОБЩИНА Костинброд и :
“ИУЕЕО рециклиране” АД - организация по оползотворяване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
“АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД - организация по оползотворяване на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),
“НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД - организация по оползотворяване на негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), през 2010г. бяха сключени договори за
сътрудничество.
В резултат на това съвместно с фирма “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД, бе проведена
кампания за разполагане на съдове за разделно събиране на излезли от употреба
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батерии на територията на община Костинброд. Към момента има разположени 38
съда.
Последните налични данни за генерирани отпадъци по видове и източници –
битови, строителни са от 2009 г. по отчетните карти.

Видове

2007

2008

2009

Битови

14 600

17 520

19 824

Строителни

4 500

5 400

7 326

отпадъци/тона

 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните,
обхванато население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване
На територията на Община Костинброд съществува едно депо за твърди битови
неопасни и строителни отпадъци находящо се в имот № 000195, в землището на с.
Богьовци, община Костинброд, местност „Гоняреви падини”. Терена, върху който е
изградено е общински и е с площ 81,343 дка. Депото е със статут на „съществуващо”,
експлоатира се от 1981 г. и остатъчния му капацитет е 60 800 м3.
Оператор е фирма „ БКС – Христо Нанев” ЕООД, с която Община Костинброд след
проведен конкурс има сключен договор.
 Организирано сметосъбиране и сметоизвозване
Организираното сметоизвозване на територията на община Костинброд обхваща
следните населени места:гр.Костинброд, с.Петърч, с.Драговищица, с.Опицвет, с.Безден,
с.Богьовци, с.Голяновци, с.Градец, с.Чибаовци, с.Дреново, с.Дръмша, с.Понор, с.Бучин
проход и с.Царичина.
Община Костинброд има сключен договор с „ БКС – Христо Нанев” ЕООД от
01.10.2010г. с предмет на дейност „Сметоизвозване на битови отпадъци, санитарно
почистване и озеленяване на териториите за обществено ползване в Община
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Костниброд, обслужване на депото за неопасни отпадъци в с. Богьовци, местност
„Гоняреви падини” до въвеждането в експлоатация на Регионално депо за ТБО”.
За събиране на битови отпадъци, Община Костинброд използва следните съдове:
Вид съдове
Контейнер
Контейнер тип
„Бобър”
Кофа „Мева”
Кофа „Мева”

Обем
4 м3
1,1 м3

Брой
108
156

240 л.
110 л.

2930
3642

 Разделно събиране на отпадъци
Община Костинброд има сключен договор за разделното събиране на отпадъци с
“Екобулпак” АД /организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки/.
Разделното събиране е въведено за всички жители на град Костинброд и селата Петърч
и Голяновци. Използват се 64 съда – контейнерен тип „Бобър“ и 55 съда – специални
контейнери тип „Иглу“.
Количество разделно събран отпадък от територията на община Костинброд за 2009
г.и 2010 г. е:
Наименование
Хартия и велпапе
Пластмаса
Метали
Стъкло

9.5.

Количество за 2009г.
/ тона /
37,53
10,259
1,82
25,783

Количество за 2010г.
/ тона /
38,95
14,17
1,95
29,85

Шумово замърсяване, вредни лъчения и опасни химични вещества

Промишлените източници, разположени на територията на община Костинброд, не
са включени в утвърдения от МОСВ списък за контрол на шумови нива, поради което
няма данни от проведени измервания на шума. В РИОСВ – София няма постъпили
жалби и сигнали относно превишаване на шумовото ниво от дейността на промишлени
източници на територията на община Костинброд.
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Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на
територията на общината няма. Радиационният фон се движи в нормални граници (0.2
Sv/h).

9.6.

Мрежа от защитени територии и зони

На територията на общината са разположени три защитени зони по Директива
Натура 2000, както следва:
• Защитена зона “Драгоман” BG0000322 - обявена с решение № 122 от
02.03.2007г. на Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г., на
основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, която представлява
Защитена зона хабитати. Намира се в землищата на с. Безден, Богьовци, Бучин проход,
Градец, Дреново, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор, Царичина – 82 053 дка, 28% от
територията на общината. Зоната опазва 100% от националната площ на местообитание
7 230. Една от най-важните за опазване на приоритетното местообитание 40А0 и други
асоциирани със същите условия приоритетни местообитания 91H0, 6110, 6210, 6240.
Това е единствената зона, в региона на Софийска равнина, където ще се опазва
Spermophilus citellus. Зоната е застрашена от дрениране на Драгоманското и
Алдомировското блата. Първото е изчезнало след създаване на система от канали и
помпена станция в миналото. Алдомировското блато е изчезнало по- късно заради
връзката с Драгоманското и заради военни учения в близост. Зоната e застрашена от
западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените сухи
тревни

местообитания

върху

по-

дълбоки

почви

и

съответно

най-добрите

местообитания за Spermophilus citellus. Съществуват планове за изграждане на вятърни
паркове върху приоритетните местообитания, които биха унищожили значителни
площи от тях. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0000322 Драгоман).
•

Защитена зона “Раяновци” BG0002001 - обявена със заповед № РД – 569 от

05.09.2008г., на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал 1, т. 3 и 4 от Закона за
биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерския
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съвет (ДВ, бр. 21 от 2007г.), която представлява Защитена зона Птици.Намира се в
землищата на Безден, Богьовци, Бучин проход, Градец, Дреново, Опицвет, Понор, общо
35 586 дка, 14% от територията на общината. Влажните ливади Раяновци включват
ценни местообитания на редки и застрашени видове птици – преовлажнени ливади,
пасища и блато. Установени са 196 вида птици, от които с европейско природозащитно
значение (BirdLife International, 2004) са 84 вида, като в категория SPEC1 (световно
застрашени) попадат 6 вида, а в категориите “застрашени в Европа” съответно в SPEC2
– 21 и в SPEC3 – 57 вида. От видовете срещащи се тук 45 са записани в Червената
книга на България. Мястото е уязвимо от човешки дейности, основно свързани със
земеделието, управлението на горите и управлението на водите. Отводняването на
влажните зони и влажните ливади води до влошаване и загуба на ключови
местообитания за водолюбивите видове птици. Превръщането на ливадите и пасищата
в обработваеми земеделски земи води до пълна загуба на местообитанието на ливадния
дърдавец и други видове птици от значение за Европейския съюз. Паленето на
стърнищата е причина за големи пожари, в горите и тръстиковите масиви. Други
дейности са провеждането на военни учения, разширяването на каменните кариери,
както и незаконното изхвърляне на отпадъци. Директно въздействие върху птиците
оказват лова, бракониерството и безпокойството. Районът е уязвим по отношение на
дейности, свързани с урбанизацията и индустриализацията. Заплаха за мястото са и
изграждането на ветроенергийни паркове. Налице е такова намерение в района на
хълма Чепън, който е местообитание на гнездящи и ловуващи грабливи птици.
(НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0002001 Раяновци).
•

Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и

фауна “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 – приета с Решение №
661/16.10.2007г. на Министерски съвет - Защитена зона хабитати. Намира се в
землищата на с. Бучин проход и Дреново, 3,8% от територията на общината. Много
малка част от територията на община Костинброд попада в тази защитена зона, но като
цяло, тя е една от малкото зони в България, където голям брой горски местообитания
достигат оценка B от националното покритие и са в относително добро състояние.
Зоната е едно от 2- те места в България с доказано постоянно присъствие на рис. В
зоната постоянно се намират няколко мечки, като всички те са мигранти или от
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планините в Сърбия или от Централните части на Стара планина, но биват бързо убити
от бракониери. Тук е единственото място между тези два центъра на разпространение,
където мечката може да формира мета-популация с голямо биокоридорно значение за
възстановяване генетичният обмен между тези популации. Мечката и рисът са основни
видове на основата на които са определени границите на зоната. (НАТУРА 2000,
Стандартен формуляр, BG0001040 Западна стара планина – Предбалкан).
В обхвата на Община Костинброд няма защитени територии, обявени по реда и
Закона за защитените територии.
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X. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
За оптималната работа на общинската администрация, която да отговоря на
съвременните динамично променящи се административни и социално-икономически
условия е необходимо повишаването на административния капацитет и внедряване на
иновативни системи.
Община Костинброд има опит във внедряването на ефективни мерки в
администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и
социални условия. Предстоят предизвикателства, свързани с въвеждане на нови
практики и инструменти и подобряване на съществуващите.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община
Костинброд се ръководи от следните принципи:
• отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
• спазване на закона и зачитане на морала;
• максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
• диалог с гражданите;
• прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество
и средства;
• ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и
юридически лица.
Общината

цели

повишаване

качеството

на

административното

и

информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност,
ефективност, коректност и повишаване приходите на общината.
Изградена е електронна деловодна информационна система, с която са
автоматизирани процесите на обслужване на гражданите и бизнеса.
Етичният кодекс регламентира принципите и нормите на поведение на
представителите на изборни длъжности в ръководството на община Костинброд, както
и на служителите от общинска администрация, във връзка с осъществяване на
дейностите и инициативите за местно икономическо развитие.
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Общината има приет Правилник за вътрешния трудов ред в община Костинброд,
който урежда организацията на труда в общината, съобразно особеностите на неговата
дейност и се конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и на
работодателя по трудово правоотношение, установени с Кодекса на труда и
нормативните актове по прилагането му.

Устройственият правилник определя

организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в
общинската администрация на Община Костинброд.
Ръководството на община Костинброд приема политиката за непрекъснато
подобрени на Интегрираната система за управление на качеството на околната среда,
съответстваща на стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и като средство за утвърждаване
доброто име и репутация на общината и за създаване на възможности за подобряване
на икономическото й състояние.
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Числеността на персонала на кандидата, ангажиран на пълно и на непълно
работно време, по длъжности, е както следва:
Обща численост -70,5
Ръководство (кмет и заместник кметове): 4
Кметове на населени места и кметски наместници: 3+7
Секретар на Община: 1
Дирекция

„Финансово-счетоводна

дейност,

Административно-правно

и

информационно обслужване и управление на собствеността”: 32, в т.ч.отдел
„Финансово

счетоводна

дейност”:

и

отдел

„Административно-правно

и

информационно-техническо обслужване“.
Дирекция „УТ, строителство, Евроинтеграция, МДТ, социални и хуманитарни
дейности, опазване на околната среда”: 27,5, в т.ч. отдел „Евроинтеграция”: и отдел
„МДТ”
Съставът на Общинската администрация, с изключение на кметовете на
населени места и кметски наместници и отдел „Приходи, администриране на местни
данъци и такси за битови отпадъци”, извършва служебните си задължения на едно
място, в административна сграда на ул.”Охрид”1, гр.Костинброд.
Общинска администрация – Костинброд разполага с 2 административни сгради.
Основната административна работа се извършава в сградата на ул.”Охрид”№1,
гр.Костинброд.
Към настоящият момент Община Костинброд разполага с 86 компютъра,
свързани в локална мрежа и разполагащи с интернет връзка; 19 принтера; 13 скенер,
принтер ксерокс; 3 копирни машини.
В община Костинброд се стимулира професионалното и служебно развитие и
израстване в кариерата чрез осигуряване на възможности за включване в разнообразни
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форми на обучение – въвеждащо, специализирано, езиково, компютърно, развитие на
лидерски качества и умения и др.
Служителите са включени в процеса за предварителна оценка на потребностите,
чрез попълване на лични планове за обучение, които са съобразени със задачите от
работните им планове и заложеното в атестационните формуляри. На база на личните
планове в началото на всяко година се изготвя годишен план за обучения на служители.
Резултатите за ефикасността, адекватността и ефективността от обученията се
проследяват чрез използване на различни форми – оценка на обучаемия, наблюдение на
изпълнението, експертно мнение на прекия ръководител, обратна връзка с клиентите на
администрацията и др.
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XI. SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
• Разположение на общината в
непосредствена близост до столицата и
добри
и
лесни
транспортни
и
комуникационни връзки с нея;
• Увеличаване
на
населението
поради механичен прираст (заселвания)
на територията;
• Наличие на живи и развиващи се
села на територията;
• Относително ниска безработица
(сред най-ниските стойности в областта);
• Добре
развита
и
стабилна
икономика, която има голям потенциал и
възможности за развитие
• Съществуващи
работещи
предприятия в сектора на преработващата
промишленост;
• Благоприятни природо-географски
условия за развитие на селското
стопанство;
• На
територията
се
намират
специализирани учебни заведения от
образователната инфраструктура
• Сравнително добро състояние на
образователната
инфраструктура
по
отношение на материално – техническата
база;
• Добре
развита
социалната
инфраструктура и разнообразни социални
услуги;
• Съхранени културни традиции и
институции и развитие на нови дейности
и прояви;
• Наличие на газоснабдяване;
• Сравнително добро състояние на
околната среда.
ВЪЗМОЖНОСТИ

СЛАБИ СТРАНИ
• Отрицателни
стойности
на
естествения прираст на населението,
което
води
до
намаляване
на
демографския потенциал на общината, а
това играе ролята на ограничаващ фактор
за бъдещото й социално-икономическо
развитие;
• Недостатъчна
уедреност
на
земеделските земи и нисък капацитет на
земеделските производители и стопани;
• Икономиката и доходите на
населението в голяма степен са зависими
от микрофирми от сектора на търговията
и услугите;
• Амортизирана
ВиК
инфраструктура, липса на адекватно
пречистване на отпадъчните води;
• Остарял сграден фонд в някои от
училищата и детските градини, особено
по
отношение
състоянието
на
инженерната инфраструктура;
• Намаляващ брой на учениците и
децата, породен от влошената възрастова
структура;
• Недостатъчно
развита
и
неравномерно
разположена
здравна
инфраструктура;
• Липса на модерна спортна база и
концентрацията на съществуващата в
общинския център;
• Относително лошо състояние на
републиканската
третокласна
пътна
мрежа, създаващо затруднения при
придвижването на гражданите

ЗАПЛАХИ
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• Възможност за внедряване на нови
технологии в селското стопанство и за
развитие на устойчиво земеделие, поради
наличието на Научно изследователски
центрове на територията на общината;
• Възможностите за развитие на
туризъм с комбиниране на туристически
пакети със съседни общини
• Идентифицирани
над
20
археологически, архитектурно-строителни
и художествени обекта обявени за
недвижими културни ценности, които
създават предпоставки за развитие на
туризъм;
• Разширяване на производството в
съществуващите
предприятия
от
преработващата промишленост – понататъшно обвързване между земеделски
и преработвателни фирми;
• Развитие и финансиране на
специфични дейности в зоните от
европейската
екологичната
мрежа
НАТУРА 2000

• Продължаващо застаряване на
населението и миграционните потоци към
столицата ще се отразят неблагоприятно
най-вече върху работната сила и
възпроизводствения
потенциал
на
общината;
• Предпоставка за осъществяване на
тясна връзка между селско стопанство и
производство;
• Продължаващо
влияние
на
икономическата и финансова криза и понататъшно намаляване на инвестициите
и/или затваряне или фалити на
предприятия;
• Намаляване на заселванията за
сметка на други територии и спиране на
благоприятната
тенденция
на
увеличаване дела на икономически
активно население;
• Недостатъчно
средства
за
реализация на инфраструктурни проекти;
• Увеличаване на замърсяването на
околната среда
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XII.

Визия, цели и приоритети за развитие на Община Костинброд
за периода 2014-2020 г.

1. Визия за развитие
Визията за развитието на община Костинброд отразява желаните промени и
желаното състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява
мнението на местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ
териториалната общност.

Община Костинброд – привлекателно място за бизнес, инвестиции,
живот и спорт, със съхранена природа и културна идентичност
Визията отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа. Тя
кореспондира с визията на „Европа 2020“ и акцентите на новата Кохезионна политика
на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и конкретизира на местно ниво визиите на НСРР, РПР,
ОСР и ОПРР.

2. Стратегически цели и приоритети
Общинският план за развитие на Община Костинброд за периода 2014-2020 г.
определя общата рамка и насоките за развитие на общината (в средносрочен план),
съответстващи на целите и приоритетите на по-високите нива и обуславящи
постигането на устойчивост в развитието на общинската териториална и социална
общност.
Основните принципи и подходи при изготвяне на Плана за развитие на общината и
неговата реализация през плановия период са свързани с:
• Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на
ЕС за социално-икономическо сближаване и на регламентите на Структурните
фондове. Това е предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените
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приоритети и мерки по линия на европейските фондове. Прилагане на подход на
интеграция и съгласуваност между отделните секторни направления в
развитието на общината и нейната територия, което е гаранция за постигане на
синергичен ефект и балансираност;
• Отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически
документи на страната за периода 2014-2020 г.;
Целите и приоритети за развитието на община Костинброд фокусират изпълнението
на плана в четири основни области:
• Социално – икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността
на общината;
• Състоянието

на

жизнената

среда

–

природа,

урбанизирана

среда,

инфраструктури и разумно използване на ресурсите;
• Специфичните характеристики на общината, нейните страни с потенциал за
развитие – историческо, културно наследство, образователен център и
туристически потенциал;
• Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и
създаването на устойчиви сътрудничества.
Съответствие на стратегическите цели на община Костинброд за периода 2014 –
2020 г. с целите в основните стратегически документите на областно, регионално и
национално ниво.
Община
Костинброд

Стратегическа цел
1: Развитие на
динамична и
конкурентоспособна
икономика

Област
Софийска

Стратегическа цел
1: Икономическо
развитие

РПР на ЮЗР до
2020

Национална
стратегия за
регионално
развитие до 2020

Стратегическа цел
1: Постигане на
устойчив
икономически
растеж, чрез
развитие на
конкурентоспособна
диверсифицирана
регионална

Стратегическа цел 1:
Икономическо
сближаване в
европейски,
национален и
вътрешнорегионален
план чрез развитие
на собствения
потенциал на

Национална
програма за
развитие България
2020
1.Повишаване на
жизнения стандарт
чрез
конкурентоспособно
образование и
обучение, създаване
на условия за
качествена заетост и
социално включване
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икономика

районите и опазване
на околната среда.

и гарантиране на
достъпно и
качествено
здравеопазване
3.Повишаване на
конкурентоспособнос
тта на икономиката
чрез осигуряване на
благоприятна бизнес
среда, насърчаване на
инвестициите,
прилагане на
иновативни решения
и повишаване на
ресурсната
ефективност

Стратегическа цел
2: Инфраструктурно
обезпечаване на
общината, съчетано
с опазване на
околната среда

Стратегическа цел
3: Опазване на
околната среда и
действия по
изменение на
климата
Хоризонтален
приоритет 1:
Изграждане и
подобряване на
инфраструктурата

Стратегическа цел
2: Постигане на
балансирано и
устойчиво
регионално
развитие и
укрепване на
връзките между
градските центрове
и селските райони
Приоритет ІІ.
Развитие на
техническата
инфраструктура

Стратегическа цел 1:
Икономическо
сближаване в
европейски,
национален и
вътрешнорегионален
план чрез развитие
на собствения
потенциал на
районите и опазване
на околната среда.

2.Изграждане на
инфраструктурни
мрежи, осигуряващи
оптимални условия за
развитие на
икономиката и
качествена и
здравословна околна
среда за населението.

Стратегическа цел 2:
Социално
сближаване и
намаляване на
регионалните
диспропорции в
социалната сфера
чрез създаване на
условия за развитие

1. Повишаване на
жизнения стандарт
чрез
конкурентоспособно

Приоритет IІІ.
Опазване и
подобряване на
състоянието на
околната среда
Стратегическа цел
3: Социално
развитие

Стратегическа цел
2: Социално
развитие

Стратегическа цел
2: Постигане на
балансирано и
устойчиво
регионално
развитие и
укрепване на
връзките между
градските центрове

образование и
обучение, създаване
на условия за
качествена заетост и
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и селските райони;
Стратегическа цел
3: Икономическо,
социално и
териториално
сближаване с
останалите региони
в ЕС
Стратегическа цел
4: Повишаване на
административния
капацитет и
подобряване на
териториалното
сътрудничество

Хоризонтален
приоритет 2:
Повишаване на
административния
капацитет

Стратегическа цел
3: Икономическо,
социално и
териториално
сближаване с
останалите региони
в ЕС
Приоритет V.
Укрепване на
административния
капацитет и
развитие на
сътрудничеството

и реализация на
човешкия капитал.

социално включване
и гарантиране на
достъпно и
качествено
здравеопазване.

Стратегическа цел 3:
Териториално
сближаване и
развитие на
трансграничното,
междурегионалното
и
транснационалното
сътрудничество.

1. Повишаване на
жизнения
стандарт чрез
конкурентоспособно
образование
и обучение, създаване
на условия
за качествена заетост
и социално
включване и
гарантиране на
достъпно и
качествено
здравеопазване.

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна
икономика

Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор (най-вече МСП) и на
утвърдени предприятия в общината
126

Общински план за развитие на община Костинброд за периода 2014-2020 г.
Дейности:
• Разработване на общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на
МСП;
• Развитие на МИГ и подпомагане на МСП;
• Промоциране на утвърдените предприятия в общината;
• Създаване на бизнес справочник в интернет страницата на общината;
• Провеждане на периодични срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти;
• Организиране на периодични форуми за развитието на местния бизнес с акценти
върху иновациите;
• Стимулиране създаването на клъстери, ориентирани към традиционния отрасъл:
хранително-вкусовата промишленост.
Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Дейности:
• Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране на дейността;
• Популяризиране на данъчните преференции и облекчения, които могат да се
ползват при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на труда;
• Посредничество и улесняване предоставянето на разрешителни, достъп до
стопанска площ.
Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии

Мярка 1.2.1.:Развитие на земеделието
Дейности:
• Стимулиране на отглеждането на традиционните за общината зърнени,
технически и фуражни култури;
• Стимулиране на създаването на мрежа за консултации и обмяна на опит за
млади фермери;
• Стимулиране развитието на биоземеделие;
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• Подкрепа на дейността на общинското предприятие за производство на
земеделска и екологично чиста продукция – „Нива Комерс“ ЕООД;
Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството
Дейности:
• Стимулиране на отглеждането на традиционните за общината животни;
• Стимулиране увеличението на броя на животните и нивото на селекционната
дейност за повишаване на продуктивни показатели в животновъдството;
• Подпомагане на местните животновъди и провеждане на обучения.
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни форми на туризъм
Дейности:
• Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
• Привличане на чужди инвеститори за развитие на туристическа инфраструктура
(напр. СПА проекти);
• Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура –
екопътеки, велоалеи;
• Създаване на Центрове за туризъм и отдих покрай реките;
• Подкрепа на дейността на местния център за развитие на туризма;
• Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите,
атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината.
Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на
Костинброд като туристическа дестинация
Дейности:
• Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в
околностите на Костинброд и представяне на туристически борси;
• Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на възможностите за
туризъм в общината.
Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
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Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса
Дейности:
• Развитие, доизграждане и модернизиране на индустриалните зони на града.
Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на
бизнеса
Дейности:
• Подкрепа от страна на общината за създаването на партньорства с бизнеса в
страната чрез побратимяване с общини от държави на ЕС.
Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес
партньорства за развитие на ПЧП
Дейности:
• Създаване/разширяване на контактите с чужди бизнес партньори чрез
организиране и участие в бизнес-форуми, семинари, срещи;
• Създаване и развитие на ПЧП за съвместно участие в проекти за икономическо
развитие.

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване
общината, съчетано с опазване на околната среда

на

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата

Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт

местната

транспортна

Дейности:
• Ремонт и рехабилитация общинската пътна мрежа и градската улична мрежа
(вкл. ремонт/поставяне на тротоари и улично осветление, озеленяване);
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• Изграждане на обходни индустриални пътища, които да обслужват индустрията
и новосъздадените работни места, за извеждане на тежкотоварния трафик –
околовръстен път на Костинброд и околовръстен път на Петърч;
• Въвеждане на електрически градски транспорт;
• Изграждане на градска автогара;
• Подмяна на автобусни спирки;
• Възстановяване и поддържане на мостовите съоръжения.
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването
на отпадните води
Дейности:
• Използване на нови водоизточници;
• Рехабилитация на съществуваща мрежа на с. Петърч и квартали на Костинброд Шияковци, Маслово;
• Водоснабдяване на неводоснабдени населени места;
• Изграждане на канализационна мрежа.
Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването
Дейности:
• Поставяне на нови трансформатори във вилната зона на Костинброд;
• Подмяна на електрическите стълбове с подземно електрозахранване.
Мярка 2.1.4.: Подобряване на
инфраструктура

състоянието и

МТБ на образователната

Дейности:
• Текущи ремонти на сградния фонд, подновяване на обзавеждането и
оборудването;
• Изграждане на нова модерна детска градина в гр. Костинброд.

Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура
Дейности:
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• Ремонт на сградния фонд, подновяване на обзавеждането и оборудването;
• Ремонт на здравните служби в селата.
Мярка 2.1.6.: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура
Дейности:
• Подновяване на обзавеждането и оборудването на „Домашен социален
патронаж“ и Център за работа с деца на улицата;
• Основен ремонт и подновяване на обзавеждането и оборудването на Клубовете
на пенсионера - 3 бр.;
• Център за обществена подкрепа.
Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в
общината
Дейности:
• Ремонт на сградния фонд, подновяване на обзавеждането и оборудването на
читалищата (вкл. осветление, озвучаване);
• Изграждане на музей, вкл. изложбена зала, арт кафе.
Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности
Дейности:
• Реставриране, опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности на
територията на общината и терените около тях;
• Интегриране на културното наследство в стратегиите и ОУП на община
Костинброд;
• Разработване на карта на недвижимите културни ценности на територията на
общината.
Мярка 2.1.9.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради
Дейности:
• Изграждане на нова сграда на Община Костинброд;
• Ремонт и подобряване на МТБ на кметствата в селата;
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• Подобряване на достъпността за хора с увреждания до административните
сгради.
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух
Дейности:
• Разработване и прилагане на стимули за насърчаване на газоснабдяването на
домакинствата;
• Увеличаване на затревените площи и ликвидиране на потенциални източници на
прахови емисии;
• Внедряване на електрически метачки за почистване на улиците в града.
Мярка 2.2.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси и опазване на
чистотата им
Дейности:
• Ограничаване на емитерите на производствени отпадъчни води на територията
на община Костинброд чрез изграждане на пречиствателни станции;
• Задоволяване на нуждите от питейна вода, отговаряща на БДС, на селата, които
имат недостиг на вода, чрез търсене на нови водоизточници;
• Изграждане, възстановяване и поддържане на езерата и превръщането им в
места за отдих, риболов и туризъм;
• Почистване, поддържане и укрепване на речните корита и дерета;
• Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси, начините и
методите за пестеливо използване на водата.
Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или
ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната
среда
Дейности:
• Изграждане на компостираща инсталация;
• Недопускане изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и подпомагане на
работата на инспектората (напр. работно облекло, закупуване на два
автомобила);
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• Почистване на отпадъците и предприемане на мерки за недопускане на повторно
замърсяване;
• Усъвършенстване и разширяване на система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки в общината;
• Изграждане на събирателен център за отпадъци;
• Обезвреждане на натрупани в общината пестициди;
• Подпомагане дейността на общинско предприятие за управление на депо за
земни маси и строителни отпадъци и последващото им рециклиране –
„Комуналкомерс Костинброд“ ЕООД;
• Провеждане на информационни и образователни кампании;
• Провеждане на кампания „Да изчистим България за един ден“
Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината и възстановяване и
опазване на зелените площи в междублоковите пространства
Дейности:
• Изграждане, възстановяване и поддържане на зелена система за отдих и
рекреация в гр. Костинброд;
• Опазване и поддържане на зелената система в общината като цяло, големите и
малките паркове в общината;
• Периодично провеждане на основните дейности по поддържане на зелената
система:
(напр.
нови
засаждения,
зацветяване,
поддръжка
на
фитосанитарното състояние на дървесната растителност, коситба,
поливане, растителна защита и т.н.);
• Изграждане на поливни водопроводи за поддържане на зелените площи;
• Участие в традиционна екологична и образователна инициатива „Моят зелен
град“, организирана от „Кока Кола“
Мярка 2.2.5. Повишаване на сигурността на гражданите чрез грижа за
безпризорните животни
Дейности:
• Изграждане и поддържане на приют за безпризорни кучета;
Мярка 2.2.6.: Опазване на биоразнообразието
Дейности:
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• Повишаване на информираността на населението за нуждата от опазване на
биоразнообразието.
Мярка 2.2.7.: Подобряване на
използването на ВЕИ

енергийната

ефективност и

разширяване

Дейности:
• Насърчаване на енергийната ефективност чрез повишаване на информираността
на населението;
• Изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници и биогорива;
• Продължаване на газификацията в общината;
• Топлинно саниране на обществени сгради;
• Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в
общинските сгради – училища, детски заведения, сгради на общината и др.;
• Стимулиране въвеждането на ВЕИ в частния сектор – производствен и битов,
чрез масово информиране за предимствата и възможности;
• Проучване на потенциала на общината за използване на геотермалните
източници;
• Изграждане на квартали с отопление изцяло от термопомпи.

Стратегическа цел 3: Социално развитие

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
Мярка 3.1.1.: Обхващане на населението с програми за здравна профилактика и
подобряване на условията за достъп до първична и специализирана медицинска
помощ в повече населени места
Дейности:
• Създаване на мобилни здравни групи за населени места без здравни служби;
• Провеждане на безплатни профилактични прегледи на социално слаби
български граждани от специализиран медицински персонал;
• Усъвършенстване на спешната помощ чрез обмен на опит с института за спешна
медицинска помощ „Пирогов“.
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Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до
дентално медицински услуги
Дейности:
• Провеждане на информационни здравни кампании;
• Повишаване информираността на населението за достъпа до здравни услуги
съобразно нормативните документи;
• Провеждане на безплатни дентални профилактични прегледи на социално слаби
български граждани.
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение

Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения
Дейности:
• Закупуване на компютърни конфигурации;
• Създаване и внедряване на информационни системи, виртуални библиотеки и
др.
Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми
на заниманията на деца и младежи
Дейности:
• Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми за привличане на
интереса на децата към училището и знанието;
• Създаване на клубове по интереси
Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от
местно значение и професии с трудова реализация
Дейности:
• Организиране и провеждане на професионално насочване на всеки ученик;
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• Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между
изграждащите от образованието умения и нуждите на пазара на труда;
• Създаване на специализирани паралелки с изучаване на английски, френски,
немски и др. езици;
• Създаване на спортни паралелки;
• Организиране на форми за развитие на творческите таланти.
Мярка 3.2.4.: Обучения и допълнителна квалификация на преподавателите за
подобряване на учебния процес
Дейности:
• Обучения и допълнителна квалификация на преподавателите.
Мярка 3.2.5.: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в
образователната система, осигуряване на качествено образование в
мултикултурна образователна среда
Дейности:
• Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително
чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини
и училища.
• Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в
училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и
ученици от ромски произход.
• Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и
малограмотни възрастни роми.
• Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и
дефицити в обучението, и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.
• Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и
засилване на участието им в училищния живот.
• Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез
квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в
мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у
директорите, учителите и другите педагогически специалисти.
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Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта
Дейности:
• Подобряване и поддържане на базата за спорт в училищата и общината като
цяло;
• Разширяване на спортен комплекс „Белица“ – изграждане на тенис кортове,
футболни игрища, басейн;
• Възстановяване и поддържане на детските площадки на територията на
общината, вкл. на тези в детските градини;
• Изграждане на спортни площадки в общината;
• Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата;
• Подпомагане дейността на общински спортен клуб „Белица“ Костинброд;
• Подпомагане на футболен клуб ОФК„ Костинброд 2012“;
• Организиране на спортен маратон;
• Организиране на ежегоден спортен празник с децата и учениците от всички
детски градини и училища на територията на общината
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи

Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в
общината
Дейности:
• Разрастване и подобряване на качеството на съществуващите социални услуги в
общината: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен
социален патронаж, социалната кухня;
• Разкриване на нови социални услуги;
• Подкрепа дейността на Центъра за обществена подкрепа;
• Подкрепа за развитието на „Дневен център за работа с деца на улицата“.
Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на
други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и
провеждане на активна политика в пазара на труда
Дейности:
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• Прилагане на Национални програми за учене през целия живот;
• Подпомагане на Центъра за преквалификация;
• Обучения за придобиване на професионална квалификация и преквалификация,
съобразено с нуждите на пазара на труда;
• Подпомагане на лицата от групите в неравностойно положение за постигане на
лична реализация.
Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Дейности:
• Създаване на местен професионален център, който да осигурява специализирана
помощ за младежи към Дневния център за работа до 18 г.
Мярка 3.3.4.: Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в
обществения и икономическия живот
Дейности:
• Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти
и инициативи за самостоятелна заетост чрез квалификация и преквалификация
на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие с професии, търсени
на пазара на труда;
• Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за
ключови компетентности;
• Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен
бизнес.
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
Мярка 3.4.1.: Провеждане на културните събития и фестивали в общината и
подпомагане организирането на нови
Дейности:
Съществуващи:
•
•
•
•

Фестивал „Шопски наниз”;
Фестивал „Парад на детската песен”;
Фестивал на театралните групи „Театър под звездите“;
Регионален фолклорен фестивал;
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• Събор „Празник на зелето“;
• Празник на града на 17 септември;
• Посрещане на Нова година на площад „Иван Вазов“;
• Денят на славянската писменост и култура;
• Коледни празници – организиране на концерти, конкурси и др.;
• Фолклорен фестивал „За пояс“ – с. Петърч;
• Гостуване на театрални групи от столицата и страната.
Нови инициативи:
• Фестивал на камерния театър.
Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции в
общината
Дейности:
• Логистично и финансово подпомагане на културните институции за участието
им в международни проекти, фестивали, изложби, конкурси;
• Организиране на мрежа от културни институции на територията на общината и
подкрепа за техни съвместни проекти;
• Популяризиране дейността на културните институции сред подрастващото
население и стимулиране тяхното участие.
• Дофинансиране от общинския бюджет на всички читалища от община
Костинброд за читалищна дейност;
• Модернизиране на читалищата в посока на културно приобщаване на етносите,
запазване на традиции в приложните изкуства и занаятите.

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет
и подобряване на териториалното сътрудничество

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета

Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в
общинската администрация
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Дейности:
• Въвеждане на е-община и електронно подаване на документи;
• Изграждане на съвременен архив в сътрудничество със съседните общини.
Мярка 4.1.2.: Повишаване
администрация

квалификацията

и

уменията

на

общинската

Дейности:
• Обучения на служителите на общинска администрация за повишаване на
капацитета и работната култура;
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и
международно сътрудничество

Мярка 4.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини
за съвместна работа и участие в проекти
Дейности:
• Създаване на връзки със съседни общини за осъществяване на съвместни
проекти чрез провеждане на периодични срещи и форуми;
• Осъществяване на междутериториално и транснационално сътрудничество на
Местни инициативни групи.
Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество
Дейности:
• Участие в трансгранични проекти и сътрудничество в еврорегиона за обмяна на
опит и добри практики;
• Участие в трансгранични проекти за сътрудничество за противодействие на
бедствия и аварии и известяване на населението;
• Включване в мрежата на общини от България, Унгария, Румъния, Словакия,
Македония, Хърватия, Сърбия и Чешката република за максимални ползи за
ромското включване от структурните фондове на ЕС.
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XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА

Общинският план за развитие е отворен и гъвкав документ, подлежащ на
актуализация в съответствие с променящата се ситуация.
Мониторингът и оценката на плана за развитие са неразделна част от процеса на
неговото съставяне, изпълнение и отчитане. Мониторингът е текущо наблюдение на
изпълнението на плана, който включва събиране, обработка и анализ на информация в
предварително определени сфери и по определени показатели. Обект на мониторинга
са напредъкът, промените и последиците от предприеманите действия.
Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от
осъществяването на плана.
Мониторингът и оценката се осъществяват текущо от Общинския съвет и от
кмета на общината чрез специално създадена за целта Работна група за мониторинг.
Организацията и функционирането на Работната група се регламентират с решение на
ОбС.
Оценките за изпълнението на плана подобряват управлението му, както и
използването на съществуващите ресурси и предоставят информация за ефективността
на провежданите политики. Те се извършват въз основа на индикатори за измерване на
ефекта от прилагането на плана.
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТА (СТЕПЕНТА НА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ) НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ:
1. Икономическо развитие
Общи данни
• нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор
• Брой на заетите лица в предприятията от нефинансовия сектор
Равнище на икономическо развитие
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•

Брутен вътрешен продукт – общ, темп на нарастване

•

Брутна добавена стойност – обща и по сектори

Инвестиции
•

Разходи за придобиване на ДМА – по сектори и собственост

•

Чуждестранни преки инвестиции

Финанси
•

Собствени приходи по местния бюджет

•

Инвестиционни разходи по местния бюджет

Селско стопанство
•

Обработваема и използвана земеделска площ

•

Производство на растителни култури – количества по видове, добиви

•

Брой животни

•

Производство на месо и мляко

Промишленост
•

Продукция на промишлените предприятия – по отрасли

Строителство
•

Реализирани приходи от строително-монтажни работи

Туризъм
•

Реализиран брой нощувки

•

Среден престой на туристите

•

Брой легла в туристическите комплекси

•

Брой на нови легла

•

Брой и видове на туристически атракциони и услуги

2. Техническа инфраструктура
Транспортна система
•

Гъстота и състояние на пътната мрежа – по класове

•

Гъстота и състояние на жп мрежа
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Съобщителна система
•

Плътност на телефонни постове

•

Интернет достъп

•

Територии със затруднен достъп до РТВ програми

Водостопанска система
•

Използвана вода

•

Доставена вода

•

Напоявани площи

3. Околна среда
•

Водоснабдяване

•

Канализационни системи и пречистване на отпадъчни води

•

Качество на въздуха

•

Деградация на земите и почвите – ерозия, киселинност, засоляване

•

Депонирани твърди отпадъци

•

Брой и капацитет на ПСОВ

•

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

4. Социално развитие
Индекс на човешкото развитие
Демографско състояние и тенденции
•

Брой на населението

•

Гъстота на населението

•

Раждаемост

•

Смъртност

•

Естествен прираст

•

Население под, в и над трудоспособна възраст

•

Миграция

•

Пазар на труда

•

Коефициент на икономическа активност
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•

Коефициент на безработица

•

Доходи и разходи на домакинствата

•

Средна работна заплата

•

Динамика на потреблението

Здравеопазване
•

Лекари и стоматолози – общо и на 1000 жители

•

Регистрирани общи практики – общо и на 1000 жители

Образование
•

Преподаватели на 100 учащи се

Култура и изкуство
•

Театри

•

Читалища

•

Библиотеки

Жилищно задоволяване
•

Жилища на 1000 обитатели

•

Ново строителство

КОНКРЕТНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ,
ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА
2014-2020 Г.

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна
икономика
Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал
• Брой разработени общински програми за насърчаване и подкрепа развитието на
МСП;
• Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;
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• Брой организирани форуми за развитието на местния бизнес с акценти върху
иновациите.
Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии
•
•
•
•

Повишен годишен добив от зърнени, технически и фуражни култури в %;
Брой млади фермери, включени в мрежа за консултации и обмяна на опит;
Брой отглеждани животни;
Брой местни животновъди, участвали в провеждени обучения.

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
• Брой създадени и/или реновирани туристически обекти;
• Брой привличени чужди инвеститори за развитие на туристическа
инфраструктура;
• Км създадена специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи;
• Брой създадени Центрове за туризъм и отдих покрай реките;
• Брой участия в туристически борси;
• Брой проведени рекламни кампании за популяризиране на възможностите за
туризъм в общината.

Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
• Брой новоизградени, доизградени/модернизирани индустриални зони на гр.
Костинброд;
• Брой организирани и брой участия в бизнес-форуми, семинари, срещи за
създаване на партньорства с бизнеса в страната и чужди бизнес партньори;
• Брой проекти, осъществени с ПЧП в общината.

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване
общината, съчетано с опазване на околната среда

на
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Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
• Км ремонтирана/рехабилитирана общинската пътна мрежа и градската улична
мрежа;
• Км изградени обходни индустриални пътища;
• Брой изградени градски автогари;
• Брой подменени автобусни спирки;
• Брой възстановени мостовите съоръжения.
• Км рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа;
• Брой водоснабдени населени места;
• Км изградена канализационна мрежа.
• Брой училища и детски градини , с извършен текущ ремонт на сградния фонд,
и/или подновено обзавеждане и оборудване;
• Брой новопостроени модерна детска градина в гр. Костинброд.
• Брой здравни заведения с ремонт на сградния фонд и/или подновено
обзавеждането и оборудването;
• Брой здравни служби в селата с осъществен ремонт;
• Брой социални заведения с осъществен ремонт и/или подобрена МТБ;
• Брой читалища, в които е осъществен ремонт на сградния фонд и/или
подновяване на обзавеждането и оборудването;
• Брой изградени музеи в общината
• Брой реставрирани/адаптирани недвижими културни ценности натериторията на
общината;
• Брой новоизградени/ремонтирани и/или с подобрена МТБ и достъпност за хора с
увреждания административни сгради в Община Костинброд;
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
• Кв.м нови затревените площи в общината;
• Брой изградени пречиствателни станции за ограничаване на емитерите на
производствени отпадъчни води на територията на община Костинброд;
• Брой изградени сепариращи инсталации;
• Брой новозакупени прибори за усъвършенстване и разширяване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в общината;
• Брой изградени събирателни центрове за отпадъци;
• Брой проведени информационни и образователни кампании;
• Брой граждани взели участие в кампания „Да изчистим България за един ден“;
• Кв.м изграждени/възстановени паркове и места за отдих в гр. Костинброд;
• Кв.м. новоизградени поливни водопроводи за поддържане на зелените площи;
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•
•
•
•

Брой животни в изградения приют за безпризорни кучета;
Брой нови потребители на газ в общината;
Брой топлинно санирани обществени сгради;
Брой училища, детски заведения, сгради на общината и др. с внедрени модели за
ползване на алтернативни източници на енергия;

Стратегическа цел 3: Социално развитие

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
• Брой граждани, обслужени от мобилни здравни групи в населенитв места без
здравни служби;
• Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни
профилактични прегледи;
• Брой проведени информационни здравни кампании;
• Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни дентални
профилактични прегледи.
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
• Брой закупени компютърни конфигурации;
• Брой създадени информационни системи, виртуални библиотеки и др.
• Брой ученици, включени в провеждането на професионално насочване на всеки
ученик;
• Брой ученици, включени в специализирани паралелки с изучаване на английски,
френски, немски и др. езици и спортни паралелки;
• Брой преподаватели, взели участие в обучения и допълнителна квалификация на
• Брой училища с подобрени базата за спорт;
• Брой възстановени детски площадки на територията на общината, вкл. на тези в
детските градини;
• Брой изградени спортни площадки в общината;
• Брой деца взели участие в спортния маратон;
• Брой деца, взели участие в ежегоден спортен празник.
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Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи
• Брой граждани, ползващи съществуващите социални услуги в общината: личен
асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж,
социалната кухня;
• Брой разкрити нови социални услуги;
• Подкрепа за развитието на „Дневен център за работа с деца на улицата“.
• Прилагане на Национални програми за учене през целия живот;
• Подпомагане на Центъра за преквалификация;
• Брой безработни граждани, взели участие в обучения за придобиване на
професионална квалификация и преквалификация, съобразено с нуждите на
пазара на труда;
• Брой подпомогнати лица от групите в неравностойно положение за постигане на
лична реализация.
• Брой младежи, обслужени от професионален център за специализирана помощ;
• Брой безработни роми, започнали работа;
• Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за
ключови компетентности;
• Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен
бизнес.
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
•
•
•
•
•

Брой проведени фестивали/културни събития;
Брой новосъздадени фестивали;
Брой съвместни проекти на културни институции на територията на общината;
Брой читалища дофинансиране от общинския бюджет за читалищна дейност;
Брой модернизирани читалищата в посока на културно приобщаване на
етносите, запазване на традиции в приложните изкуства и занаятите.

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет
и подобряване на териториалното сътрудничество

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета
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• Брой електронно подадени документи;
• Брой служителите на общинска администрация, участвали в обучения за
повишаване на капацитета и работната култура;
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и
международно сътрудничество
• Брой проведени срещи и форуми със съседни общини за създаване на връзки;
• Брой осъществени съвместни проекти със съседни общини ;
• Брой трансгранични проекти за обмяна на опит и добри практики, в които
участва общината;
• Брой трансгранични проекти за сътрудничество за противодействие на бедствия
и аварии и известяване на населението, в които участва общината;

XIV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА
Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие обхващат
системите за управление и контрол, наблюдение и оценка на всички етапи на
изпълнението на плана.
В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите на отговорно и добро
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
осъществяване

на

управленските

функции,

предотвратяване

и

корекция

на

нередностите при изпълнението на конкретните дейности
Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. От
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи
досегашните задължения и капацитет на общинската администрация.
Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР.
Функциите на ОС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация за
оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните структури от
общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържане на непрекъсната
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комуникация с централните и местните институции. ОС утвърждава необходимите
мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана.
Успоредно е хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство
и утвърдените норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на
резултатите от ОПР в публичното пространство.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да бъде формална.
Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните партньори е
необходимо условие за реализация на предприетите мерки и проекти. Наличието или
липсата на идеи, компетенции, мотивация и пари се съдържа в местната власт. Освен
това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на общия капацитет на
общинската администрация, както и на партньорите на общинското развитие, както е
посочено в Стратегическа цел 4 на плана.
Органът за управление /Кметът на общината/ е отговорен за:
• организацията и координацията на системата за събиране на статистическа и
финансова информация за изпълнението на плана;
• организацията и контролната дейност по изпълнението на Програмата за
реализация на Общинския план за развитие;
• изготвянето и представянето на годишни доклади и заключителен доклад за
изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за
одобряване от Общински съвет;
• организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия напредък
при изпълнението на целите и приоритетите;
• ефективното финансово управление и контрол;
• координацията

и

съответствието

със

секторни

политики

на

местно,

областно/регионално и национално ниво;
• спазването

на

съответното

законодателство,

нормативната

уредба

и

методическите указания на компетентните органи;
• осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за развитие
както и на действията по реализацията му.
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В своята дейност Кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска администрация.
Специализираните звена на общинската администрация са отговорни за оперативното
управление на плана - административно и финансово управление, финансов контрол и
вътрешен одит.
Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,
необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работа по
изпълнение на Общинския план за развитие. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и изпълнява
основна функция: обратна връзка по предотвратяване на рисковете пред изпълнението
на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничаване между мониторинг и оценка, може да
се каже, че "оценката започва там, където свършва мониторингът". Оценката се
фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато мониторингът е
насочен главно към ресурсите, трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна
дейност, докато оценяването е не постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава
информация, докато оценката "преценява" тази информация.
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския
план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение, назначена със
заповед на Кмета. Функциите по наблюдението обхващат:
• разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
• периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
• анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и
степента на постигане на интервенциите;
• разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
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• ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в
Общинския съвет;
•

разглеждане предложения за преразпределение на средствата по приоритетите,
целите и мерките;

• предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или
подобряване на управлението му.
Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния
доклад за изпълнение на плана.
Докладите съдържат информация за:
• промените в социално-икономическите условия и секторните политики за
развитие на местно, регионално и национално ниво;
• постигнатия

напредък

по

изпълнението

на

приоритетите,

мерките

и

индивидуалните проекти и схеми за подпомагане;
• финансовото изпълнение на проектите;
• действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на плана включващи:
 мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за
събиране на данни;
 преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 мерките за осигуряване на публичност
 мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните
политики и програми.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност
за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
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Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на
междинна и последваща/заключителна оценка, както и оценки по отделни теми или
проекти.
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на
ОПР. Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от
динамичните социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с
възникнали съществени изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства
се присъединяват и важни промени в законодателната и стратегическата рамка – набора
от европейските и националните нормативни и стратегически документи, основните
политики и секторните планове и програми. Междинната оценка следва да оцени
значимостта на настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях.
Оценката определя дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и
дефинирането на нови проекти – изработването на актуализиран документ със срок за
изпълнение оставащото време от програмния период. Друга възможност е решението за
актуализиране само на програмата за реализация.
Настоящият общински план за развитие е отворена система – по отношение на
мерките и интервенциите.

XV.

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

Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се
основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и
заинтересованите страни във всичките му етапи. Подходът за осъществяване на този
процес може да бъде формален и неформален. При формалния подход гражданското
участие и взаимодействието на управляващите със заинтересованите страни се
основава на законова регламентация – кой, как и къде може да участва, докъде се
простират правата на участниците и какви административни действия ще предизвика
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тяхното участие. При неформалния подход участието не е твърдо регламентирано и
може да бъде структурирано и реализирано по различен начин в зависимост от
условията, желанието и разбирането на управляващите и активността на гражданите.
Действията им се основават на партньорство и съвместно вземане на решения.
Необходими предпоставки за успешно включване на всички заинтересовани
страни
• Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;
•

Предоставяне на актуална и разбираема предварителна информация по темите
за дискусия;

• Осигуряване на равен достъп и представителство на всички заинтересовани
обществени групи;
• Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите
решения и политики;
• Сътрудничество с всички на принципа на равнопоставеност и зачитане на
гражданските права.

Мерки за консултиране на партньорите
Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на
Общинския план за развитие, неговото управление, наблюдението и оценката на
постигнатите резултати.
Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на
общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за
успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
основни

участници

–

местни

власти,

социални

партньори,

неправителствен

организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация.
Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща актуализация
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на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Формите

на

консултиране

и

взаимодействие

включват

създаването

на

специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и
дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
Информация и публичност
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези 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.
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ОБОБЩЕНА СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

РАЗРАБОТВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО
НА ОПР
АНАЛИЗ НА ОБЩИНАТА
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
ПРОЕКТИ

ПУБЛИЧНОСТ

ПАРТНЬОРСТВО

ПУБЛИЧНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ

ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

ПУБЛИКУВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ

АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ
СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
МЕЖДИННА ОЦЕНКА
АКТУАЛИЗАЦИЯ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ
ОПР

ПУБЛИКУВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ
ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕКЦИЯ
НОВИНИ КЪМ ОПР В ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД

ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИЧНИ
ДИСКУСИИ
ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА НА ОПР И
ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ
ПЛАНОВЕ
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XVI. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Дейност

Срок на
изпълнение

Стойност
/хил.лв/
Средства от
общинския
бюджет

Източник
на средства
Средства от
Фондове на ЕС,
държавния
друга
бюджет
чуждестранна
помощ

Частни
средства

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика
Приоритет 1.1: Развитие на местната
икономика
чрез
използване
на
местния
потенциал
Приоритет
1.2:
Развитие
на
селското
стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Приоритет
1.4.:
Насърчаване
на
инвестиционната активност

2014-2020 г.

1

-

-

-

-

-

382

382

-

446

3 187,6

1682,4

30

1400

3 600

-

1

2014-2020 г.

764

2014-2020 г.

5 320

2014-2020 г.

5 030

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и 2014-2020 г.
развитие на инфраструктурата
2014-2020 г.
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда

5 916,9

28 685,1

103 760

5 826

1 052,8

6 887

22 526,2

1000

-

55

55

60

434,4

848

5 482

2 200,6

144 188
31 466

Стратегическа цел 3: Социално развитие
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на 2014-2020 г.
здравните услуги и достъпа до тях
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и
достъпа до образованието и създаване на 2014-2020 г.
благоприятна среда за реализация на младото
поколение

170

8 962
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Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи в 2014-2020 г.
социална изолация и малцинствени групи
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния 2014-2020 г.
статус на населението

80,7

324,9

1 725

183,4

30,3

81,2

304,5

103

2 314

518

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното
сътрудничество
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на
услугите, предоставяни от общината и 2014-2020 г.
подобряване на капацитета
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните
партньорства,
трансграничното
и 2014-2020 г.
международно сътрудничество
ОБЩО

160

640

2 400

-

-

3 000

-

39 367,2

146 422,3

11 437,4

3 200
3 000

204 933

7 703,1
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XVII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Дейност

Проектна
готовност

Година на
реализация /
срок на
изпълнение

Стойност
/хил.лв/
Средства от
общинския
бюджет

Източник
на средства
Средства от
Фондове на ЕС,
държавния
друга
бюджет
чуждестранна
помощ

Частни
средства

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика
Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор (най-вече МСП) и на утвърдени предприятия в общината
Дейности:
Разработване на общинска програма за
насърчаване и подкрепа развитието на МСП
Развитие на МИГ и подпомагане на МСП
Промоциране на утвърдените предприятия в
общината
Създаване на бизнес справочник в интернет
страницата на общината
Провеждане на периодични срещи с бизнеса за
информиране относно общински проекти
Организиране на периодични форуми за
развитието на местния бизнес с акценти върху
иновациите

2015 г.

1

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-

2014 г.

-

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-
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Стимулиране
създаването
на
ориентирани
към
традиционния
хранително-вкусовата промишленост

клъстери,
отрасъл:


2014-2020 г.

-

Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Дейности:
Намаляване на административните процедури и
ускорено преминаване при регистриране,
строителство и стартиране на дейността
Популяризиране на данъчните преференции и
облекчения, които могат да се ползват при
наемане на лица от определени рискови групи на
пазара на труда
Посредничество и улесняване предоставянето на
разрешителни, достъп до стопанска площ


2014-2020 г.



2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-



Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни технологии
Мярка 1.2.1.:Развитие на земеделието
Дейности:
Стимулиране на отглеждането на традиционните
за общината зърнени, технически и фуражни
култури
Стимулиране на създаването на мрежа за
консултации и обмяна на опит за млади фермери
Стимулиране развитието на биоземеделие
Подкрепа на дейността на общинското
предприятие за производство на земеделска и
екологично чиста продукция – „Нива Комерс“
ЕООД

2014-2020 г.

150

2014-2020 г.

14

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

















350

Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството
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Дейности:
Стимулиране на отглеждането на традиционните
за общината животни
Стимулиране увеличението на броя на
животните и нивото на селекционната дейност за
повишаване на продуктивни показатели в
животновъдството
Подпомагане на местните животновъди и
провеждане на обучения

2014-2020 г.



































100

2014-2020 г.

70

2014-2020 г.

80

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни форми на туризъм
Дейности:
Създаване, реновиране и поддържане на
туристическата инфраструктура
Привличане на чужди инвеститори за развитие
на туристическа инфраструктура (напр. СПА
проекти)
Създаване и поддържане на специализиране
туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи
Създаване на Центрове за туризъм и отдих
покрай реките
Подкрепа на дейността на местния център за
развитие на туризма
Създаване на база данни за региона с подробна
информация за ресурсите, атракциите и
възможностите за алтернативен туризъм в
общината

2014-2020 г.

3 000

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

200

2014-2020 г.

15
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Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Костинброд като туристическа дестинация
Дейности:
Подкрепа и презентиране на възможностите за
развитие на туризъм в околностите на
Костинброд и представяне на туристически
борси
Провеждане на рекламни кампании за
популяризиране на възможностите за туризъм в
общината


2014-2020 г.

35

2014-2020 г.

70







Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса
Дейности:
Развитие, доизграждане и модернизиране на
индустриалните зони на града

2014-2020 г.



5 000



Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на бизнеса
Дейности:
Подкрепа от страна на общината за създаването
на партньорства с бизнеса в страната чрез
побратимяване с общини от държави на ЕС


2014-2020 г.

30

Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства за развитие на ПЧП
Дейности:
Създаване/разширяване на контактите с чужди
бизнес партньори чрез организиране и участие в
бизнес-форуми, семинари, срещи
Създаване и развитие на ПЧП за съвместно
участие в проекти за икономическо развитие


2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-
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Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Дейности:
Ремонт и рехабилитация общинската пътна
мрежа и градската улична мрежа (вкл.
ремонт/поставяне на тротоари и улично
осветление, озеленяване)
Изграждане на обходни индустриални пътища,
които
да
обслужват
индустрията
и
новосъздадените работни места, за извеждане на
тежкотоварния трафик – околовръстен път на
Костинброд и околовръстен път на Петърч
Въвеждане на електрически градски транспорт

2014-2020 г.













100 000

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

1 500







Изграждане на градска автогара

2014-2020 г.

300







Подмяна на автобусни спирки
Възстановяване и поддържане на мостовите
съоръжения

2014-2020 г.

50







2014-2020 г.

2 000







Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води
Дейности:
Използване на нови водоизточници
Рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа на
с. Петърч и квартали на Костинброд -Шияковци,
Маслово
Водоснабдяване на неводоснабдени населени
места

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

2 500

2014-2020 г.

10 000
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Изграждане на канализационна мрежа

2014-2020 г.

10 000







Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването
Дейности:
Поставяне на нови трансформатори във вилната
зона на Костинброд
Подмяна на електрическите стълбове с подземно
електрозахранване

2014-2020 г.

800

2014-2020 г.

5 000




Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната инфраструктура
Дейности:
Текущи ремонти на сградния фонд, подновяване
на обзавеждането и оборудването
Изграждане на нова модерна детска градина в гр.
Костинброд

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

500













Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура
Дейности:
Ремонт на сградния фонд, подновяване на
обзавеждането и оборудването
Ремонт на здравните служби в селата

2014-2020 г.

35

2014-2020 г.

35













Мярка 2.1.6.: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура
Дейности:
Подновяване на обзавеждането и оборудването
на „Домашен социален патронаж“ и Център за
работа с деца на улицата
Основен ремонт и подновяване на обзавеждането
и оборудването на Клубовете на пенсионера - 3
бр.

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

7
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Подпомагане на Център за обществена подкрепа

2014-2020 г.

500







Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в общината
Дейности:
Ремонт на сградния фонд, подновяване на
обзавеждането и оборудването на читалищата
(вкл. осветление, озвучаване)
Изграждане на музей, вкл. изложбена зала, арт
кафе

2014-2020 г.

4 000

2014-2020 г.

1 000

























Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности
Дейности:
Реставриране, опазване и адаптиране на
недвижимите културни ценности на територията
на общината и терените около тях
Интегриране на културното наследство в
стратегиите и ОУП на община Костинброд
Разработване на карта на недвижимите културни
ценности на територията на общината

2014-2020 г.

2 000

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

1



Мярка 2.1.9.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради
Дейности:
Изграждане на нова сграда на Община
Костинброд
Ремонт и подобряване на МТБ на кметствата в
селата
Подобряване на достъпността за хора с
увреждания до административните сгради

2014-2020 г.

900

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

10



















Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух
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Дейности:
Разработване и прилагане на стимули за
насърчаване
на
газоснабдяването
на
домакинствата
Увеличаване
на
затревените
площи
и
ликвидиране на потенциални източници на
прахови емисии
Внедряване на електрически метачки за
почистване на улиците в града

2014-2020 г.



















-

2014-2020 г.

14

2014-2020 г.

200

Мярка 2.2.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси и опазване на чистотата им
Дейности:
Ограничаване на емитерите на производствени
отпадъчни води на територията на община
Костинброд чрез изграждане на пречиствателни
станции
Задоволяване на нуждите от питейна вода,
отговаряща на БДС, на селата, които имат
недостиг на вода, чрез търсене на нови
водоизточници
Изграждане, възстановяване и поддържане на
езерата и превръщането им в места за отдих,
риболов и туризъм
Почистване, поддържане и укрепване на речните
корита и дерета
Информиране на обществеността за състоянието
на водните ресурси, начините и методите за
пестеливо използване на водата

2014-2020 г.































-

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

7 000

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

7

Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху
човешкото здраве и околната среда
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Дейности:
Изграждане на компостираща инсталация
Недопускане изхвърляне на отпадъци на
неразрешени места и подпомагане на работата на
инспектората (напр. работно облекло, закупуване
на два автомобила)
Почистване на отпадъците и предприемане на
мерки за недопускане на повторно замърсяване
Усъвършенстване и разширяване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в
общината
Изграждане на събирателен център за отпадъци
Обезвреждане на натрупани в общината
пестициди
Подпомагане
дейността
на
общинско
предприятие за управление на депо за земни
маси и строителни отпадъци и последващото им
рециклиране – „Комуналкомерс Костинброд“
ЕООД
Провеждане на информационни и образователни
кампании
Провеждане на кампания „Да изчистим България
за един ден“

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

100

2014-2020 г.

250

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

100

2014-2020 г.

350

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

-


















































Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината и възстановяване и опазване на зелените площи в междублоковите пространства
Дейности:
Изграждане, възстановяване и поддържане на
зелена система за отдих и рекреация в гр.
Костинброд


2014-2020 г.





2 000
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Опазване и поддържане на зелената система в
общината като цяло, големите и малките паркове
в общината
Периодично провеждане на основните дейности
по поддържане на зелената система: (напр. нови
засаждения, зацветяване, поддръжка на
фитосанитарното състояние на дървесната
растителност, коситба, поливане, растителна
защита и т.н.)
Изграждане на поливни водопроводи за
поддържане на зелените площи;
Участие
в
традиционна
екологична
и
образователна инициатива „Моят зелен град“,
организирана от „Кока Кола“

2014-2020 г.



















3 000

2014-2020 г.

14

2014-2020 г.

800

2014-2020 г.

-



Мярка 2.2.5. Повишаване на сигурността на гражданите чрез грижа за безпризорните животни
Дейности:
Изграждане и поддържане
безпризорни кучета

на

приют

за

2014-2020 г.

2 000







Мярка 2.2.6.: Опазване на биоразнообразието
Дейности:
Повишаване на информираността на населението
за нуждата от опазване на биоразнообразието

2014-2020 г.

14



Мярка 2.2.7.: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ
Дейности:
Насърчаване на енергийната ефективност чрез
повишаване на информираността на населението

2014-2020 г.

14
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Изпълнение на общинската програма за
насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива
Продължаване на газификацията в общината
Топлинно саниране на обществени сгради
Внедряване на модели за ползване на
алтернативни
източници
на
енергия
в
общинските сгради – училища, детски заведения,
сгради на общината и др.
Стимулиране въвеждането на ВЕИ в частния
сектор – производствен и битов, чрез масово
информиране за предимствата и възможности
Проучване на потенциала на общината за
използване на геотермалните източници
Изграждане на квартали с отопление изцяло от
термопомпи


2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

2 000

2014-2020 г.

500

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

3

2014-2020 г.

10 000

-






















Стратегическа цел 3: Социално развитие
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
Мярка 3.1.1.: Обхващане на населението с програми за здравна профилактика и подобряване на условията за достъп до първична и
специализирана медицинска помощ в повече населени места
Дейности:
Създаване на мобилни здравни групи за населени
места без здравни служби
Провеждане на безплатни профилактични
прегледи на социално слаби български граждани
от специализиран медицински персонал

2014-2020 г.

70

2014-2020 г.

70
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Усъвършенстване на спешната помощ чрез
обмен на опит с института за спешна медицинска
помощ „Пирогов“


2014-2020 г.























-

Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до дентално медицински услуги
Дейности:
Провеждане
на
информационни
здравни
кампании
Повишаване информираността на населението за
достъпа
до
здравни
услуги
съобразно
нормативните документи
Провеждане
на
безплатни
дентални
профилактични прегледи на социално слаби
български граждани

2014-2020 г.

20

2014-2020 г.

5

2014-2020 г.

5

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на младото
поколение
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения
Дейности:
Закупуване на компютърни конфигурации
Създаване и внедряване на информационни
системи, виртуални библиотеки и др.

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

20

















Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи
Дейности:
Разширяване на извънкласните и извънучилищни
форми за привличане на интереса на децата към
училището и знанието
Създаване на клубове по интереси

2014-2020 г.

100

2014-2020 г.

50













Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация
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Дейности:
Организиране и провеждане на професионално
насочване на всеки ученик
Разработване на учебни програми, преодоляващи
несъответствията между изграждащите от
образованието умения и нуждите на пазара на
труда
Създаване на специализирани паралелки с
изучаване на английски, френски, немски и др.
езици
Създаване на спортни паралелки
Организиране на форми за развитие на
творческите таланти

2014-2020 г.

10

2014-2020 г.

20

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

70

























Мярка 3.2.4.: Обучения и допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване на учебния процес
Дейности:
Обучения и допълнителна квалификация на
преподавателите

2014-2020 г.

70









Мярка 3.2.5.: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в
мултикултурна образователна среда
Дейности:
Гарантиране правото на равен достъп до
качествено образование, включително чрез
интеграция на ромски деца и ученици в
етнически смесени детски градини и училища


2014-2020 г.

-
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Обучение
в
дух
на
толерантност
и
недискриминация в детските градини и в
училищата чрез съхраняване и развиване на
културната идентичност на деца и ученици от
ромски произход
Превенция на отпадане от училище и
ограмотяване на неграмотни и малограмотни
възрастни роми
Прилагане на разнообразни форми и програми за
работа с деца с трудности и дефицити в
обучението, и отпаднали от училище с цел
тяхната реинтеграция
Приобщаване и приемане на родителите - роми
към образователния процес и засилване на
участието им в училищния живот
Усъвършенстване на образователните условия за
качествено образование чрез квалификация на
педагогическите специалисти за взаимодействие
в
мултиетническа
образователна
среда,
интеркултурна компетентност у директорите,
учителите и другите педагогически специалисти


2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

14

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

























-

Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта
Дейности:
Подобряване и поддържане на базата за спорт в
училищата и общината като цяло
Разширяване на спортен комплекс „Белица“ –
изграждане на тенис кортове, футболни игрища,
басейн

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

5 000
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Възстановяване и поддържане на детските
площадки на територията на общината, вкл. на
тези в детските градини
Изграждане на спортни площадки в общината
Насърчаване на практикуването на различни
видове спорт при децата
Подпомагане дейността на общински спортен
клуб „Белица“ Костинброд
Подпомагане на футболен клуб ОФК „
Костинброд 2012“
Организиране на спортен маратон
Организиране на ежегоден спортен празник с
децата и учениците от всички детски градини и
училища на територията на общината

2014-2020 г.

80

2014-2020 г.

1 000

2014-2020 г.

14

2014-2020 г.

700

2014-2020 г.

700

2014-2020 г.

7

2014-2020 г.

7























































Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в общината
Дейности:
Разрастване и подобряване на качеството на
съществуващите социални услуги в общината:
личен асистент, социален асистент, домашен
помощник, домашен социален патронаж,
социалната кухня
Разкриване на нови социални услуги
Подкрепа дейността на Центъра за обществена
подкрепа
Подкрепа за развитието на „Дневен център за
работа с деца на улицата“

2014-2020 г.

70

2014-2020 г.

50

2014-2020 г.

700

2014-2020 г.

700
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Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на
пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда
Дейности:
Прилагане на Национални програми за учене
през целия живот
Подпомагане на Центъра за преквалификация
Обучения за придобиване на професионална
квалификация и преквалификация, съобразено с
нуждите на пазара на труда
Подпомагане на лицата от групите в
неравностойно положение за постигане на лична
реализация

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

700

2014-2020 г.

10

2014-2020 г.
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Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Дейности:
Създаване на местен професионален център,
който да осигурява специализирана помощ за
младежи към Дневния център за работа до 18 г.

2014-2020 г.

50

Мярка 3.3.4.: Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в обществения и икономическия живот
Дейности:
Осигуряване на достъп на ромите до пазара на
труда и до различни инструменти и инициативи
за самостоятелна заетост чрез квалификация и
преквалификация на безработни роми, както и на
заети роми, в съответствие с професии, търсени
на пазара на труда
Насърчаване на заетостта чрез провеждане на
обучение на безработни лица за ключови
компетентности


2014-2020 г.
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2014-2020 г.

-
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Насърчаване на предприемачеството, стартиране
и управление на собствен бизнес.

2014-2020 г.

-



Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
Мярка 3.4.1.: Провеждане на културните събития и фестивали в общината и подпомагане организирането на нови
Дейности:
Фестивал „Шопски наниз”

2014-2020 г.

70









Фестивал „Парад на детската песен”
Фестивал на театралните групи „Театър под
звездите“
Регионален фолклорен фестивал

2014-2020 г.

14









2014-2020 г.

70









2014-2020 г.

14









Събор „Празник на зелето“

2014-2020 г.

8









Празник на града на 17 септември
Посрещане на Нова година на площад „Иван
Вазов“
Коледни празници – организиране на концерти,
конкурси и др.
Ден на славянската писменост и култура

2014-2020 г.

140









2014-2020 г.

105









2014-2020 г.

6









2014-2020 г.

7









Фолклорен фестивал „За пояс“ – с. Петърч

2014-2020 г.

14









Фестивал на камерния театър

2014-2020 г.

60

















Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции в общината
Дейности:
Логистично и финансово подпомагане на
културните институции за участието им в
международни проекти, фестивали, изложби,
конкурси

2014-2020 г.

-
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Организиране на мрежа от културни институции
на територията на общината и подкрепа за техни
съвместни проекти
Популяризиране дейността на културните
институции сред подрастващото население и
стимулиране тяхното участие
Модернизиране на читалищата в посока на
културно приобщаване на етносите, запазване на
традиции в приложните изкуства и занаятите


2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

10











Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване на капацитета
Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация
Дейности:
Въвеждане на е-община и електронно подаване
на документи
Изграждане
на
съвременен
архив
в
сътрудничество със съседните общини

2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

2 500



















Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация
Дейности:
Обучения на служителите на общинска
администрация за повишаване на капацитета и
работната култура

2014-2020 г.

700

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и международно сътрудничество
Мярка 4.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за съвместна работа и участие в проекти
Дейности:
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Създаване на връзки със съседни общини за
осъществяване на съвместни проекти чрез
провеждане на периодични срещи и форуми
Осъществяване на междутериториално и
транснационално сътрудничество на Местни
инициативни групи


2014-2020 г.

-

2014-2020 г.

-



Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество
Дейности:
Участие
в
трансгранични
проекти
и
сътрудничество в еврорегиона за обмяна на опит
и добри практики
Участие
в
трансгранични
проекти
за
сътрудничество за противодействие на бедствия
и аварии и известяване на населението
Включване в мрежата на общини от България,
Унгария, Румъния, Словакия, Македония,
Хърватия, Сърбия и Чешката република за
максимални ползи за ромското включване от
структурните фондове на ЕС

3 000
2014-2020 г.

3 000


2014-2020 г.



2014-2020 г.

-
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