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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
dB - децибела
NO - азотен оксид
NO2 - азотен диоксид
АИС - автоматична измервателна станция
БАН - Българска академия на науките
БДЗП Българско дружество за защита на птиците
БДУВДР - Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район
ВиК - Водоснабдяване и канализация
РДНО - Регионално депо за неопасни отпадъци
ГПСОВ - градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДБ - държавен бюджет
ДВ - държавен вестник
ЕО - екологична оценка
ЕС - Европейски съюз
ЗБР - Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ - Закон за защитените територии
ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗООС - Закон за опазване на околната среда
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ЗУО - Закон за управление на отпадъците
ИАОС - Изпълнителна агенция по околната среда и водите
ИУЕЕО - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС - Излезли от употреба моторни превозни средства
КАВ - Качество на атмосферния въздух
ПООС - Програма за опазване на околната среда на Община Костинброд
ЛПСОВ - Локална пречиствателна станция за отпадъчни води
МЗ - Министерство на здравеопазването
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МПС - Моторни превозни средства
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НАСЕМ - Националната автоматизирана система за екологичен мониториг
НСИ - Национален статистически институт
НЕМ - Национална екологична мрежа
НПО - Неправителствена организация
ОА - Общинска администрация
ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда
ОП - Обществена поръчка
ОУП - Общ устройствен план
ШК –шахтов кладенец
ТК- тръбен кладенец
ПС –помпена станция
РВ –разрешително за водоползване

~3~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ
I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
1. Природо-географски и териториално-административни данни за община
Костинброд
1.1 Географско положение на общината, съседни общини, геостратегическо
положение
1.1.1 Местонахождение, съседни общини
1.1.2 Релеф
1.1.3 Климат

1.1.4 Полезни изкопаеми
1.1.5 Население и населени места в общината, курорти в общината.
III. ДАНННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Въздух
1.2. Състояние на качеството на въздуха в община Костинброд
2.Води
2.1 Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството
и качеството на повърхностните и подземни води
2.1.1 Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията
на община Костинброд
2.1.2 Язовири
2.2 Канализационна система - Степен на изграденост, степен на ползваемост и
състояние в населените места
2.3 ГПСОВ
2.3.1 Проектни и действителни количество и състав на отпадъчните води на вход и
изход за пречиствателна станция
2.3.2 Технологична схема на пречистване на отпадъчните води
2.3.3 Количество и състав на отделените в пречиствателния процес отпадъци и
утайки, предвидени методи за третирането им и предложения за тяхното
обезвреждане или оползотворяване.
2.4 Предприятия основни замърсители
2.5 Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени
характеристики
2.5.1 Качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди на населението.
2.6 Превенция от наводнения
3. Отпадъци
3.1 Генерирани отпадъци по видове и източници – битови, строителни, други
3.2 Организирано сметосъбиране и сметоизвозване
3.3 Разделно събиране на отпадъци

~4~

7
9
9
9
9
12
13
16
16
17
17
17
22
22
28
32
33
36
36
39

43
44
45
48
49
51
53
53
56

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
3.4 Управление на специфични отпадъчни потоци - излезли от употреба моторни
превозни средства ИУМПС, излязло от употреба електронно и електрическо
оборудване ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА,
едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци
3.5 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато
население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване
3.6 Рекултивация на Общинско депо за битови отпадъци
3.7 Риск за замърсяване на водоизточниците за питейно водоснабдяване, за водопой
на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за
замърсяване на почви
3.8 Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън тях
4. Почви и нарушени терени
4.1 Видове почви в община Костинброд, разпределение, категории, собственост,
начин на трайно ползване
4.2 Замърсяване на почви
4.3 Заблатени почви
4.4 Ерозирали почви
4.5 Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от изкопни
работи
4.6 Геолого-проучвателни дейност
4.7 Минно – добивната и преработвателна дейност
4.8 Замърсени почви с вредни вещества и отпадъци
5. Защитени територии и биоразнообразие
5.1 Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване за
рекреационни цели, за дърводобив, за други цели.
5.2 Билки с търговско значение, находища , използване
5.3. Защитени територии – вид , собственост, защитени територии само в обхвата на
разглежданата община ли е , или в съседни общини, посещаемост , изходни
туристически пунктове, доколко има туристически потенциал, ако няма
посещаемост – причини
5.4 Защитени видове растения и животни
6. Зелени площи в населените места
7. Шум, радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения
8. Управленски капацитет
8.1 Наличие на комисии/отдели/сектори/отделни специалисти в Общинския
съвет/общинската администрация/ - отговорности и задачи, които изпълняват
8.2 Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни
ведомства от компетенциите на които са въпроси по опазване на околната среда, в
териториалния обхват на които попада общината
8.3 Информиране на обществеността – използвани подходи и механизми.
Информация за състоянието на околната среда
8.4 Мобилни и стационарни системи за наблюдение и контрол на качеството на
околната среда /въздух, води и т.н./

~5~

58
61
63

64
64
65
65
66
66
66
67
67
67
69
69
69
74

76
77
79
80
81
81

83
84
84

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
8.5 Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с
опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на фирмите,
осъществяващи съответната дейност
8.6 Третиране на отпадъците
8.7 Водоснабдяване и канализация
8.8 Озеленяване и чистота на населените места
9. Икономически
10. Финансови
10.1 Приходи
10.2 Разходи
10.3. Структура на разходите по функции
10.4. Ниво на такси за услуги в областта на управлението на отпадъците и водите
сравнени със средното за страната, доколко приходите от такси покриват разходите
за дейността
11.Демографски данни
12.Социално – икономически статус
IV.Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/
V.ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Генерална стратегическа цел на програмата
VII. План за действие

~6~

85
85
85
86
86
92
92
96
96

97
103
106
108
115
116
117
118

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

I .ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата програма представлява стратегически документ за община Костинброд по
отношение на управлението на околната среда, като грижа и задължение за опазване
здравето на нейните граждани.
Тя е продължение на одобрената общинска програма за периода 2011-2015 година.
Настоящата Програма за опазване на околната среда на територията на Община „Костинброд”
е с период на действие - 2016 -2020г. Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще
бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в
националното законодателство и други фактори със стратегическо местно значение.
Програмата е разработена на основание на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и е в съответствие с:

указанията на Министерство на околната среда и водите относно структура и
съдържание на общинските програми за опазване на околната среда;

изискванията на чл.75 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

чл.17,ал.1 и чл.46, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), според които “ Местното самоуправление се изразява в правото и
реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно
всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в
сферата на: опазването на околната среда, рационалното използване на природните ресурси
и организиране охраната на полските имоти”;
При разработването на Програмата за опазване на околната среда са използвани
актуални данни и материали от Общинска администрация Костинброд, ИАОС-МОСВ, РИОСВСофия, Басейнова дирекция-Дунавски район- с център Плевен, "В и К" ЕООД - София област, и
др.
Редом с „Общинският план за развитие на община Костинброд 2014-2020”,
„Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Костинброд 20162020” ще бъде основният документ за провеждане на политика за опазване на околната среда
в общината.
Програмата за опазване на околната среда на Община Костинброд е съобразена
и интегрирана с Европейската стратегия за устойчиво развитие, националните и регионални
приоритети в икономическото развитие и опазването на околната среда, представени в:




2014-2020 г.

Национална стратегия за околна среда (2009 г. -2018 г.).
План за развитие на община Костинброд за периода 2014-2020 г.;
Оперативна програма „Околна среда“- 2014-2020;
Бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ЕООД, София област за периода

В условията на пазарна икономика и постоянен бюджетен дефицит, българските
общини често са принудени да, вземат решения "в движение", импулсивно, без те да
осигуряват траен ефект за обществото. Постепенно местната власт осъзнава необходимостта
от планирани, целенасочени действия за решаване на приоритетните проблеми в различните
области на обществения живот.
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Оскъдните ресурси и постоянно нарастващите потребности на населението изискват
балансиран подход за решаване на икономическите, социалните и екологичните проблеми.
Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда е да се
постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Костинброд и
подобряване на състоянието на околната среда, в която живеят гражданите на общината.
Програмата извежда и анализира проблемите в областта на околната среда на
територията на общината и формулира приоритетните решения и действия за тяхното
преодоляване. Използваният принцип е устойчиво развитие - да се използват природните
дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал, без трайни
въздействия върху околната среда.
Програмата обединява усилията на общинските органи, държавните институции,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.
Програмата дава възможност на общината да изготвя проекти в областта на опазване на
околната среда, които тя ще предложи за финансиране.
За изпълнение целите на програмата при нейното изготвяне екипът е
използвал следния подход:
1. Актуализиране на данните по компонентите на околната среда за общината към
момента на изготвяне на програмата.
2. Формулиране на нормативните изисквания по компоненти на околната среда.
3. Анализ на състоянието в община Костинброд, спрямо нормативните изисквания и
добрите практики /анализ на средата/.
4. Анализ на силните и слабите страни в тази дейност на общината и на
възможностите и заплахите, които предоставя средата.
5. Извеждане на приоритетните несъответствия.
6. Формулиране на конкретните цели, етапи и срокове за тяхното постигане.
7. Очертаване на възможните алтернативи и определяне на ефикасните и ефективни
начини за постигането на конкретните цели.
8 Подготовка на план за действие с мерки за отчетност и контрол и финансови и
организационни ресурси по дейности.
9. Изготвяне на механизъм за актуализация на програмата, съгласно изпълнението на
плана за действие.
При изготвяне на програмата са идентифицирани заинтересованите лица. Това са
институциите, организациите и неформалните сдружения и конкретни техни представители,
които могат да подпомогнат под една или друга форма, в една или друга степен, процеса на
изпълнението на общинската програма за опазване на околната среда. Определени са
следните заинтересовани страни:
а/органите на местното самоуправление;
б/държавни институции - Представител на РИОСВ, Представител на РЗИ,
Представител на бюрото по труда, Други институции;
в/бизнес структури;
г/предприятия в сферата на обществените услуги.
д/неправителствените организации и медиите.
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Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателство и други фактори със стратегическо местно значение.

II. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
1. Природо-географски и териториално-административни данни за
община Костинброд
1.1 Географско положение на общината, съседни общини, геостратегическо
положение
1.1.1 Местонахождение, съседни общини
Община Костинброд е разположена на северозапад от София, в непосредствена
близост до столицата. На югоизток граничи със Столичната община, на юг – с общ. Божурище,
на запад – с общини Сливница и Драгоман, на северозапад – с община Годеч и на
североизток – с община Своге.

Фиг.№1 Териториално разположение на община Костинброд
Софийското поле е обградено на север от могъщите разчленени склонове на Стара
планина, на юг от Люлин и Витоша, на запад стига до варовитите възвишения на Сливница и
Драгоман.Община Костинброд е разположена в северозападната част на Софийското поле,
което представлява котловина от около 1200 кв. км.
Средната надморска височина на Софийското поле е 550 м.
Дъно на някогашно езеро , Софийското поле се отличава с плодородната си почва и
благоприятен климат.
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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 включва в своите граници 14 населени места , по-големи от
които са административния център –град Костинброд и кметствата
с.Петърч и с.
Драговищица.
Територията на община Костинброд обхваща площ от 254 239 дка , фонд “Населени
места” заема 24 052 дка , което съставлява, 46% от общата площ, селскостопанския фонд
заема 161 179 дка и горския фонд – 62 200 дка. от общата територия на общината.
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 транспортно- комуникационна политика. Използването въпросния потенциал би
рефлектирал върху общото социално-икономическо развитие на Община Костинброд.

Фиг.№2 разположение на населените места в община Костинброд

Трудно е да се определи кога и откъде са дошли първите поселници в Костинброд. За
името на града съществуват много легенди и предания. Според едно от тях, около средата на
13 век това е малко селище, което при възкачването на Константин Асен Тих на българския
престол в 1257 г. било наречено на негово име. Друг исторически извор отправя началото на
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селището още по-назад във времето, твърдейки, че Иван Асен II в една своя грамота пожелал
в хубавото село Костинброд и околностите му да се съгради манастир.
За щастие съществува и един сигурен ориентир – това е известната Мрачка грамота,
дадена от цар Иван Александър през 1347 г. на Ореховския манастир “Св. Никола”, намиращ
се в местността Мраката край с. Извор – Радомирско. В нея след като се говори за с. Белица,
разположено от двете страни на р. Белица, десен приток на р. Блато, се споменава с.
Костинброд като граница на имотите, които се дават на манастира. Грамотата се пази в
Хилендарския манастир, а препис от нея намираме в труда на Йордан Иванов “Български
старини из Македония”.
В турски документи от 1445 г. се сочи, че по това време Костинброд влиза в тимара
/временно феодално владение/ на Ракабдар Мехмед, преминал у него от Балабан Килари,
имащ 37 домакинства, отделно 3 вдовици и 5 неженени. Пак там се посочват имената на
селищата Маслово и Шияковци, разположени в непосредствена близост с Костинброд. Знае
се, че дори за известно време Костинброд е бил административен център на няколко селища.
През Възраждането костинбродчани са известни като трудолюбиви земеделци и
скотовъдци. Разположено на важния път от София към Лом и Видин селището се замогва и
разширява. Будно е българското съзнание на населението. Безспорно роля за това има
близкият манстир “Св. Архангел Михаил” в с. Шияковци, както и “Школото” открито доста
години преди Освобождението.
В борбите за просвета и правдини костинбродчани отново се представят достойно. В
Шияковския манастир, където през 1872г. Васил Левски създава революционен комитет,
който наред със софийския, е бил един от най-важните в района.
Благоприятното разположение и стопанското и икономическо развитие след
Освобождението броят на домакинствата нараства сериозно и към 1920 г. в Костинброд
живеят 237 семейства или 1185 души. Построената в селището през 1912г. туткална и
сапунена фабрика „Чилов” дава поминък на много хора. Към 1940 г. жителите на Костинброд
са около 4000 души.
В търсене на препитание мнозина слизат от балканските села, заселват се в
Костинброд и работят в софийски фабрики. Решително увеличение на населението се
наблюдава след септември 1944 г. във връзка с променените условия на живот. Тогава
израстват химическите заводи “Георги Димитров”, Птицекомбинатът и Фуражният завод комбинат за биоконцентратни смески. От стотици работници се нуждаят и научноизследователските институти по: животновъдство, растениевъдство, Институтът за борба с
болестите по растенията и др.
С указ № 1942/4.XI.1974 г. на Държавния съвет Костинброд е обявен за град, а
селата Маслово и Шияковци под името Обединение са присъединени към селището като
негов квартал. В ДВ бр. 102/30. XII.1974 г. е обявено че Костинброд става административен
център на селищнта система вкючваща 14 населени места, от които по-големи са Петърч и
Драговищица.
След промените през 1989г. тежкото икономическо състояния на държавата се
отрази на силно развитите до момента сектори като селско стопанство, животновъдство,
промишленост и научноизследователска работа. Масови съкращения и висок процент
безработица бе характерното за цялата държава, но връщането собствеността върху земята и
въвеждането на пазарната икономика, близостта до столицата и благоприятното
разположение в близост да няколко транспортни коридора дадоха тласък в икономиката на
града и общината. Построяването на изцяло нови производства и излизането от кризата на

~ 11 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
традиционните отрасли доведоха до постоянното разрастване по площ и население на град
Костинброд.
Към месец юни 2016г. населението на града е 11 707 души.
Град Костинброд е разположен в непосредствена близост до столицата София.
Транспортно-географското положение на общината е изключително благоприятно, поради
преминаване през територията й на 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).
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 транспортнокомуникационно местоположение на общината следва да бъде подкрепено със съответна
транспортно- комуникационна политика. Използването въпросния потенциал би рефлектирал
върху общото социално-икономическо развитие на Община Костинброд.
1.1.2 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. Найвисоката 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.
В геоложкия строеж в района на община Костинброд вземат участие юрски, кредни,
неогенски и кватернерни седименти.
Юрата е представена от Сливнишката свита, която влиза в състава на Западнобалканската карбонатна група.
Кредата в района е представена от Салашката и Салашко –Черниосъмска свити,
варовиково-мергелна задруга и Задруга на тефроидния флиш.
Неогенски седименти се разкриват повсеместно в района. Те са представени от
отложенията на Софийската група и по-точно от тези на Новоискърската и Лозенецката свити.
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Фиг. №3 Снимка на разнообразния релеф на общината
1.1.3 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.
Основните климатични характеристики за община Костинброд са
взети от
Климатичен справочник на Република България, на база данни от най-близката станция
Божурище, които са представени в таблиците по-долу.
За формирането на климата в района от изключително важно влияние оказва Стара
планина. Софийското поле, намиращо се в Западната /висока/подобласт се характеризира с
преобладаващи умерено-континентални климатични условия. Характерна е добре изразена
влажна сянка и поява на падащи ветрове от към Стара планина. Сравнително висока е
средно-януарската температура /2,6 0С/. Сравнително неголямата височина на релефа,
малкото средногодишно валежно количество /590 мм/, значително изпарение и
водопропускливост на геоложката основа са условия за ниската стойност на отточния модул,
който е един от най-малките в страната.
Средната годишна температура в района е 9,70С. Обикновено от средата на месец
април до края на м.октомври се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 100С,
със средна продължителност на този период от 170 до 200 дни.
В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в
относителната влажност на въздуха. За района последната се характеризира със значителна
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стабилност в отделните сезони. През януари и октомври влажността е най-висока /70-80%/, а
през лятото спада под 50%.
Температурата на въздуха по месеци и годишно е представена в следващите таблици:
Средна месечна и годишна температура на въздуха /0С/
Таблица 1.1.3.1
Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Год.

T0C

2,6

0,0

3,9

9,9

14,8

18,1

20,4

20,2

16,2

10,6

5,4

0,0

10,18

Средноденонощна месечна и годишна минимална температура на въздуха
Таблица 1.1.3.3
Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Год.

T0C

0,5

4,4

1,2

3,6

8,1

11,3

12,9

11,0

10,0

4,7

3,7

3,7

6,26

Характерна особеност на температурния режим през зимата са честите и
продължителни температурни инверсии. Продължителността на инверсиите зависи от
синоптичната обстановка и може да е от няколко часа до няколко денонощия без прекъсване.
Температурните инверсии са един от факторите за повишаване концентрацията на
замърсители във въздуха и задържането им в котловината.
Валежи
През по-голяма част от годината в района е характерна облачност около 6,4 бала.
Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяване и самоочистване на
атмосферата. Средногодишната сума на валежите е 590 мм, като средните валежи по сезони
са : пролет 155 мм, лято 179 мм, есен 144 мм, зима 112 мм.
Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистване на
атмосферата от замърсители. Това обаче намалява разсейването и довежда до значително повисоко натоварване с вредни вещества на почвите и повърхностните води.
Снежната покривка се задържа около 76 дни през годината със средна височина 10-20
см.
Броят на засушаванията в продължителност 10 и над 10 дни за периода априлоктомври е 4,5-5,0.

Вятър
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Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на
атмосферните замърсители е скоростта и посоката на вятъра и честотата на случаите “тихо
време”- т.е при скорост на вятъра под 1м/сек. Това се вижда от таблица 1.1.3.4 и изготвената
на база на нея Роза на ветровете. Чрез нея се определя преобладаващата посока на ветровете
и тихо време в %.
Честота на вятъра, посока и тихо време в %.

Таблица 1.1.3.4
Месеци

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Год.

N

2,5

2,1

1,6

3,9

3,2

5,2

4,4

5,2

3,9

2,1

3,5

2,4

3,3

NE

10,7

9,4

9,4

11,7

10,3

8,1

10,6

11,1

13,4

13,4

13,1

1,7

10,8

E

19,6

18,8

14,2

20,4

23,4

19,0

15,5

20,6

26,6

27,8

27,5

28,1

21,7

SE

3,6

3,7

3,8

5,1

6,6

5,5

5,3

5,2

6,0

5,7

5,0

4,1

4,9

S

2,6

3,3

2,4

4,7

4,4

3,9

3,2

3,6

3,7

3,7

3,2

3,8

3,5

SW

7,6

11,2

7,3

12,2

11,1

8,0

7,1

6,8

6,6

10,4

8,0

9,1

8,0

W

29,8

28,1

34,3

22,0

23,4

26,6

26,9

24,2

23,8

22,1

21,2

21,8

25,4

NW

23,5

23,4

30,2

20,0

17,6

23,7

27,0

23,3

16,0

15,8

17,5

19,0

21,5

Тихо

37,2

28,9

16,1

29,1

33,9

34,3

37,7

38,7

14,2

39,2

39,2

37,9

33,7

Посока

Р о з а н а в е т р о в е т е и

т и х о

в р е м е в

%

N

N W

N E
2 1 ,5

1 0 ,8
3 ,3
W

0

3 3 ,7

E

2 5 ,4

2 1 ,7
4 ,9
8

3 ,5

S W

S E

S

Фиг. №4 Роза на вятъра за Костинброд

Влияние
на
климатичните
и
метеорологичните
разпространението на вредните вещества в атмосферата.
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Особеностите на климатичните, метеорологичните фактори и релефът на района
оказват съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферата и
преноса на замърсени въздушни маси от по-близко разположени или по-отдалечени райони
със значителна концентриране на промишлени предприятия, от източниците от които се
изпускат различни вредни вещества.
Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятъра. Тихото време (със
скорост на вятъра под 1 м/сек) е характерно за значителна част от времето през годината (над
33,7%). Средната годишна скорост на вятъра в района е 2,9 м/сек . С най-висока средна
скорост са югозападните и южните ветрове, а с най-ниска северните.
Друг съществен фактор е преобладаващата посока на вятъра. От розата на ветровете
става ясно, че с най-голяма честота са западните ветрове (25,7).
1.1.4 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.
1.1.5 Население и населени места в общината, курорти в общината.
Населението на община Костинброд към м.юни 2016 година е 17 131 жители, като в
сравнение с предходните години се наблюдава незначително намаление.
Центърът на общината – град Костинброд е с тенденция на нарастване на
населението, дължащо се на положително естествено възпроизводство и положителен
механичен прираст.
Брой жители по постоянен и настоящ
адрес

Населено място
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Общо:

Костинброд
Петърч
Драговищица
Опицвет
Безден
Богьовци
Голяновци
Градец
Чибаовци
Дреново
Дръмша
Понор
Бучин проход
Царичина

11 707
2089
1036
373
277
123
573
292
246
57
142
10
142
64
17 131
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На територията на община Костинброд са разположени 14 населени места:
гр.Костинброд и селата; Петърч, Драговищица, Опицвет, Безден, Богьовци, Голяновци, Градец,
Чибаовци, Дреново, Дръмша, Понор, Царичина и Бучин проход.
Броят на кметствата на територията на Общината е 8 в т.ч; Петърч, Опицвет,
Драговищица, Голяновци, Безден , Градец, Чибаовци, Бучин проход и 2 / две / кметски
наместничества в селата Богьовци и Дръмша.
Няма регистрирани курорти от национално значение на територията на община
Костинброд.
III. ДАНННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Въздух
1.2. Състояние на качеството на въздуха в община Костинброд
“Качество на атмосферния въздух ” е състояние на въздуха на открито в тропосферата,
с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на
естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.


Качество на атмосферния въздух в приземния слой.

Контролът на състоянието на въздуха по реда на Закона за въздуха и свързаните с
него подзаконови нормативни актове се осъществява от РИОСВ – София.
Районът на гр. 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(обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.)
На територията на общината не е изграден
стационарен пункт към
Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/, за определяне
качеството на атмосферния въздух.

Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества /местни и от
други общини/
Спада на промишленото производство доведе до намаляване на емисиите на
атмосферните замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в населените места.
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община
Костинброд са производствените фирми, транспортните средства и отоплителните
инсталации. Допълнително негативно влияние има пътна настилка и качеството на
хигиенизиране на населените места. Не може да се направи съпоставка и с допустимото
повърхностно натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната
повърхност. За прах нормата възлиза на 350 мг/кв.м. за денонощие. Замервания за
съответствие с тази норма не са правени.
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В съседните общини / в радиус от 20 км / няма производствени дейности, които
емитират значимо ниво на вредни вещества в атмосферния въздух.
Емисии от неподвижни източници - производствени фирми
Съгласно Утвърден план за контролната дейност на РИОСВ - София и включен в него
Регистър на контролираните обекти на територията на област София - град и област София на
контрол по отношение на изпусканите емисии в атмосферния въздух, подлежат следните
обекти:
„Санитекс Пейпър Продуктс“ ООД - организирани емисии от Изпускащо устройство
(ИУ) към горелка за допълнително сушене на хартия на гориво природен газ и ИУ към Котел
тип ПКМ на гориво природен газ. Няма регистрирани превишения на установените норми,
съгласно изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии (НДЕ) на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.) (Наредба № 1);
„ Инвест Корпорейшън Груп” ООД за производство на бетон и варови разтвори контрол, относно разпространение на неорганизирани емисии в следствие от дейността на
дружеството;
„Олинеза” ООД - организирани емисии от ИУ към котел тип ПКГН 1,6 на гориво
природен газ. Няма регистрирани превишения на установените норми, съгласно Наредба №
1;
„Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД - организирани емисии от ИУ
към Парен котел № 1, ИУ към Парен котел № 2 и ИУ към Парогенератор, на гориво природен
газ;
ЕТ „Росен Деянски – Дея” - Млекопреработвателно предприятие - организирани
емисии от 2 бр. котела на гориво нафта.
„ ПОПП” ЕООД - Производство на ключове и контакти - организирани емисии от котел
на гориво нафта;
„ Якобс Дау Егбертс ОПС БГ” ЕООД - организирани емисии от ИУ към Пекарна за кафе.
Няма регистрирани превишения на установените норми, съгласно Наредба № 1;
„Неокласик” ЕООД - организирани емисии от вентилация „Шприц кабина“ и котел на
дървесни отпадъци;
„Мултипринт” ООД - организирани емисии от 2 броя Ролни офсетови печатни
машини, на гориво природен газ. Няма регистрирани превишения на установените норми,
съгласно Наредба № 1;
„Еф Би Ти” ООД - производство на сладолед и сладоледени продукти - организирани
емисии от 2 бр. котли;
„Галус трейд“' ООД - организирани емисии от водогреен котел за отопление на
административна сграда на дизелово гориво;
„Емайлхим” АД, с. Петърч - организирани емисии от Химична инсталация 1, Химична
инсталация 2;
„Костинброд Еко” АД - дружеството има издадено комплексно разрешително;
„Джиев” АД - дружеството има издадено комплексно разрешително;
„Нюойл” АД, гр. Костинброд - организирани емисии от котел на слънчогледова
люспа;
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Асфалтова база „Костинброд“ към Пътстрой 92 АД - организирани емисии от
асфалтосмесител Д-645-2 на гориво природен газ;
„Тамара 2009” ООД - дружеството има издадено комплексно разрешително;
„Партньори “ АД - организирани емисии от ИУ към котел тип ПКГН 1,6 на гориво
природен газ;
Модулна асфалтова база към фирма „Трейс Груп Холд“ АД - организирани емисии от
асфалтосмесител „СИМ-150“ на гориво природен газ;
Емисии от подвижни източници
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. Полагат се усилия за поддържане в добро
състояние на уличната и пътна мрежа (изкърпване на пътища и улици в общината).
Независимо от това в подобряването на качеството на тези дейности се крият големи
резерви за подобряване на качеството на въздуха в населените места.
Неприятни миризми
В РИОСВ - София за предходната 2015 г. и до този момент, не се постъпвали сигнали и
жалби за неприятни миризми на територията на община Костинброд. При проверки на
експерти на РИОСВ - София в производствените фирми на територията на община Костинброд,
не са констатирани източници на неприятни миризми.
Законодателна рамка за КАВ
Нормите за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ) и
олово в атмосферния въздух, алармените прагове за серен и азотен диоксиди, оценката на
нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово са уредени в НАРЕДБА №12 от
2010год. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в
атмосферния въздух.
Пределно допустимите концентрации: максимално еднократна (30мин. или 1час),
средноденонощна и средногодишна на вредни вещества се урежда в НАРЕДБА № 14 от 23
септември 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места (ДВ бр.88/97, изм. и доп.бр.8/2002).
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Нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух (норми за
допустими концентрации) са представени в следващата Таблица 04:
Таблица 04 Норми за допустими концентрации на вредни вещества във въздуха
Вредно SO2

NO2

ФПЧ10

ОБЩ ПРАХ

CO

в-во

Мярка
Норма

O3

8часова
норма
µg/m3

µg/m3

СЧН СДН
350.0 125.0

СЧН

µg/m3
СГН

200.0 40

СДН
50.0

(mg/m3
СГН
40.0

ПДКс.д.
0.25

ПДКс.г.
0.15

mg/m3

µg/m3

10.0

ПИН
180.0

Легенда:
ПДК с.д. – Пределно допустима средноденонощна концентрация
ПДК с.г. – Пределно допустима средногодишна концентрация
СЧН - Средночасова норма за опазване на човешкото здраве
СДН - Средноденощна норма за опазване на човешкото здраве
СГН - Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве
ПИН - праг за информиране на населението
Кратък анализ на ситуацията и описание на факторите които са причина за
нарушение на КАВ:
Фактори, които формират КАВ:
Нивото на приземните концентрации на вредните вещества, които определят
качеството на въздуха зависят основно от :




специфичните климатични условия – те подпомагат или възпрепятстват
естественото разсейване на евентуалните замърсители, привнесени във въздуха
вследствие работата на различните групи източници;
Морфографските характеристики на района и нивото на урбанизация, които
влияят на условията за задържане или разсейване на замърсителите в
атмосферата.
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Източниците на емисии - вредните вещества, постъпващи във въздуха от
различни антропогенни източници по вид и количество са функция на тяхната
мощност, режим на работа, локализация и т.н.

Източници на емисии – количество и концентрация на замърсителите
Източниците на вредни вещества във въздуха са естествени и антрапогенни. Емисиите
от тези 2 големи групи формират КАВ. Доколкото природни, естествени източници на вредни
вещества в района няма то обект на настоящото обследване и анализ са антропогенните
източници, – т.е. вследствие човешката дейност. Съгласно класификацията по Закона за
чистотата на атмосферния въздух в населените места има три главни типа източници на
замърсяване на въздуха:


неподвижни източници – стационарни

 точкови - големи стационарни източници, изпускащи емисии от
производствени дейности и горивни процеси в индустрията през един или няколко високи
комини – (група „промишленост”).
 линейни - които генерират емисии вследствие движението по градската улична
мрежа - т.е. главно от улици, булеварди, пътища, по които се осъществява автомобилният
трафик – група „транспорт“.
 площни - малки стационарни източници, разпределени върху дадена територия
( обхващат горивните процеси при битово отопление в къщи и жилищни
кооперации, отопление в обществени сгради за образование, здравеопазване и
култура, административни сгради, малки офиси и търговски обекти.
Вредните вещества, които се емитират от тези източници могат да бъдат “първични”,
т. е. емитирани директно (от автомобилния трафик, индивидуалното битово отопление, от
индустриални или други природни или антропогенни процеси) и “вторични”, т. е. резултат от
химични реакции (например фотохимични) в атмосферата. Такъв вторичен замърсител с
много важно значение е озона.
Пътна инфраструктура
Автотранспортът е важен източник на замърсяване на въздуха в населените места. За
община Костинброд, в т.ч гр. Костинброд не са изградени обходни пътища за селищата, а
пътищата от републиканската пътна мрежа преминават направо през тях.
Емисии от битово отопление
Община Костинброд не разполага с точни данни за годишната консумация на горива
по видове (природен газ, дърва, въглища, течни горива и др.) ползвани от населението за
отопление и битови нужди. Към настоящият момент няма изградена единна система за
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инвентаризация на емисиите от битово отопление. Емисиите от множеството комини на къщи
и сгради в битовото отопление са сумирани и разглеждани като площни източници.
Експертна оценка за потреблението на твърди горива за отопление на жилищата от
домакинствата води до извода, че броя на домакинствата, използващи различни видове
енергоносители за отопление е динамичен.
При анализа на влиянието на битовото отопление се стига до извода, че то е един от
основните фактори за системните превишавания на 24 - часовите норми за ФПЧ10 и това се
наблюдава системно по време на отоплителния сезон. В тази смисъл мерките за промяна на
вида на енергийни източници за отопление и провеждане на мероприятия за енергийна
ефективност в битовия сектор следва да се приемат като приоритетни.
Въздействието на природните източници е незначително, те са малки и въздействието
е локално в много тясна зона около тях. Но при определени атмосферни условия могат да
създадат кумулативен ефект с емисиите от промишлеността и това засилва дискомфорта в
града.
Плана за действие в настоящата Програма не предвижда мерки за намаляване на
въздействието от природните източници.
2.Води
2.1 Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху
количеството и качеството на повърхностните и подземни води
Община Костинброд е разположена в Софийската котловина. Това е една от найголемите котловини у нас и е сравнително добре изучена в хидрогеоложко отношение.
Повърхностни водни обекти - територията на община Костинброд попада в следните
повърхностни водни тела:
На територията на Община Костинброд във водосбора на реките Искър и Нишава са
разположени следните водни тела или части от водни тела:
Част от BG1NV200R001, тип TR11, р.Нишава - минимална площ от тялото попада в
общината.
Част от BG1IS300R018, тип ТR11, р.Искрецка до вливане в р.Искър;
Част от BG1IS400R012, тип BGTR13, р.Блато до вливане в р.Искър, р.Костинбродска и
р.Сливнишка, поречие Искър, заема най-голяма част от територията на община Костинброд;
Повърхностно водно тяло, което не е силномодифицирано, категория река от поречие
Нишава със следните характеристики: име Нишава RWB01, код BG1NV200R001, дължина
51,951 km, географско описание: р.Нишава. Водното тяло е тип BGTR11.
Повърхностно водно тяло, което не е силномодифицирано, категория река от поречие
Искър със следните характеристики: име Искрецка ISRWB18, код BG1IS300R018, дължина
20,188 km, географско описание: р.Искрецка до вливане в р.Искър.
Водното тяло- р.Искрецка с код BG1IS300R018 е тип BGTR11, със следното описание:
малки и средни карстови реки (реки с висока твърдост на водите в обширни карстови райони).
Характеристиките на типа са: екорегион - 12 Черноморска провинция; надморска височина -
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200-1000 предпланински тип; субстрат - чакъл и пясък; характер на водното течение непресъхващи реки; геология - варовик и размер - притоци на средно големите реки или
малки самостоятелни реки с водосбор от 10 км до 1000 км2 .
Повърхностно водно тяло, което не е силномодифицирано, категория река от поречие
Искър със следните характеристики: име Блато ISRWB12, код BG1IS400R012, дължина 95,415
km, географско описание: р.Блато до вливане в р.Искър, р.Белица и р.Сливнишка.
За характеризирането на повърхностните водни тела е извършена типология на
категориите повърхностни води. Типологията предлага възможност за диференциране на
водните тела според техните абиотични характеристики за екологичната им функционалност и
специфичните им биоценози..
Водното тяло-р.Блато с код BG1IS400R012 е тип BGTR13, със следното описание: малки
и средни чакълесто пясъчни реки (полупланинска зона, доминират чакъл и груб пясък, найчесто широколистна първична растителност). Характеристиките на типа са: екорегион - 12
Черноморска провинция; надморска височина – 200 -1000 Предпланински тип; субстрат чакъл и пясък; характер на водното течение - непресъхващи реки; геология - смесен тип
(кварц, органика и варовик или всички заедно с преобладаващ кварц) и размер - притоци на
средно големите реки или малки самостоятелни реки с водосбор от 10 км до 1000 км2.
На следната карта са показани водосборите на повърхностни водни тела, попадащи в
територията на община Костинброд.

На територията на община Костинброд не попадат пунктове за мониторинг на води, в
частта повърхностни води, съгл. Заповед №167/31.03.2016г. на министъра на ОСВ.
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Подземни водни тела - територията на община Костинброд попада върху
следните подземни водни тела:
Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава със следните характеристики:
код BG1G00000NQ029
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина в първи слой на ГИС, със
следните характеристики: код BG1G00000NQ030 и площ 1089,886 km2;
Порови води в Неогена - Софийска котловина във втори слой на ГИС, със
следните характеристики: код BG1G000000N033 и площ 1089,24 km2;
Карстови води в Годечкия масив в пети слой на ГИС, със следните
характеристики: код BG1G00000TJ046 и площ 1836,0877 km2.

Разпространението на подземните водни тела, попадащи в територията на общината
е показано на следните карти:
Подземни водни тела – 1 слой – неоген-кватернер

- Подземните води в Софиийската котловина се разделят на води в подложката, води

в плиоцена и води в кватернера.
Водите в подложката са напорни пукнатини и карстови води. Относителният дебит
на сондажите е малък – от 0,002 до 0,06 dm3/s/m, което показва че филтрационните свойства

~ 24 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
на напуканите долнотриаски пясъчници са доста ниски. По химичен състав водата е от хидрокарбонатно-натриев състав с обща минерализация от 0,48 до 1,04 g/dm3.
Подземни водни тела – 2 слой – неогенски водоносни хоризонти

Подземни водни тела – 5 слой

В подземното водно тяло BG1G00000NQ030 е разположен монииторингов пункт:
 "Костинброд, тръбен кладенец" с код BG1G00000NQMP149 за наблюдение на
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количественото състояние на подземните води съгл. Заповед №167/31.03.2016г. на
Министъра на ОСВ.
В подземното водно тяло BG1G00000TJ046 е разположен монииторингов пункт:
 "Опицвет, КИ "Блато" ПС "Опицвет" с код BG1G0000TJMP273 за наблюдение
на
качеството на подземните води от националната програма в изпълнение на Заповед
№167/31.03.2016г. на Министъра на околната среда и водите. Същият е част от националната
мрежа за мониторинг по Нитратната директива, съгл. Зап. РД-635/13.08.2013 г. на Министъра
на ОСВ за определяне съдържанието на нитрати в 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. Досега със сондажи се експлоатира повече от 200 dm3/s вода за водоснабдяване на
промишлени предприатия 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 0,85 g/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 горния литоложки хоризонти се явяват и
хидрогеоложки хоризонти, а средния е практически неводоносен.
Горният плиоценски водоносен хоризонт има разпределение в цялата котловина.
Водата бива както ненапорна /в горната част на разреза/, така и напорна, но с различен
напор. Водоносният комплекс има обща дебелина от 80 до 150 м. В него се срещат от 3 до 10
водоносни пласта с дебелина от 0,5 до 23 м. От различни водоносни пластове са провеждани
водочерпения. По данни от тях се определя проводимостта на пластовете – от 45 до 520 м2/д.
Водата на водоносният комплекс е прясна с обща минерализация от 0,3 до 1 g/dm3. Тя е
добър воден ресурс за локално питейно – битово водоснабдяване. С тази вода се
водоснабдяват редица населени места и промишлени предприятия, използва се и за
напояване, като дебитът на кладенците варира от 5 до 20 g/dm3. Температурата на
ненапорната и плитко напорната вода е от 11 до 150С, а на по-дълбоко напорната – 200С.
Водоносният комплекс се подхранва от валежите в областта, а също така и от грунтовите води
на алувия в обсега на хидрогеоложките прозорци.
Кватернерни води – по-голяма част от Софийското поле се покрива от кватернерни
алувиални и пра алувиални отложения. Те са представени от чакъли и пясъци с добри
филтрационни свойства. 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. Терасите се
явяват наложени върху горния хоризонт на плиоцена и на редица места с пясъчните му
пластове образуват общ водоносен хоризонт. В терасните алувиални отложения на Западното
Софийско поле са се образували грунтови потоци, които са в хидравлична връзка с реките.
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.

Зони за защита на водите, съгласно 119а от ЗВ
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Всички води и водни тела се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел
поддържане на необходимото количество и качество и здравословна околна среда,
съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на
зони за защита на водите. За постигането на тези цели се обособяват следните видове зони за
защита на водите на територията на община Костинброд:
Зони за защита на питейните води - водни тела и санитарно- охранителни зони
- от подземни водни тела:
-зона с код BG1DGW00000NQ030, която обхваща подземно водно тяло
BG1G00000NQ030. Използвани водни количества от зоната за обществено и за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване са както следва - 52 550,552 м3/ден и 1 959,735 м3/ден;
-зона с код BG1DGW000000N033, която обхваща подземно водно тяло
BG1G000000N033. Използвани водни количества от зоната за обществено и за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване са както следва - 1 515,737 м3/ден и 1 301,848 м3/ден;
- зона с код BG1DGW00000TJ046, която обхваща подземно водно тяло
BG1G00000TJ046. Използвани водни количества от зоната за обществено и за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване са както следва - 28 242,266 м3/ден и 2 885,515 м3/ден.
Зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи,
включително: уязвими зони и чувствителни зони.
С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите, предизвикано или
породено от нитрати от селскостопански източници са определени така наречените "уязвими
зони" - водите във водни обекти и в части от тях, които са замърсени със нитрати или са
застрашени от замърсяване и уязвимите зони (райони, в които чрез просмукване или оттичане
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници). Със Заповед на Министъра на
околната среда и водите са определени географските граници на тези уязвими зони, където
попада голяма част от Дунавската равнина, т.е. Дунавския район на басейново управление на
водите, съгласно Директива 91/676/ЕС „За опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници", транспонирана като Наредба №2 от 13 септември 2007г. за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11 март
2008г.).
Извод: Територията на община Костинброд не попада в уязвима зона, съгласно
Заповед № РД 146/26.02.2015г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите
зони.
Повърхностните водни тела BG1IS400R012, BG11S300R018 и BG1NV200R001 на
Територията на община Костинброд са част от чувствителна зона, съгласно Заповед № РД970/ 28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите. За агломерациите, които са с
население над 10 000 е.ж. и които заустват директно в чувствителна зона, следва в
селищните пречиствателни станции за отпадъчни води да се предвидят съоръжения за
отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Съгласно изискванията на Директива
91/271/EEC от 21.05.1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води и тези
агломерации, които са с над 10 000 е.ж., и които заустват във водоприемник, определен за
нормална зона, биогенните елементи следва да се отстраняват, ако водоприемникът попада
във водосбора на чувствителната зона.
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Защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор
за тяхното опазване (Натура 2000):
защитена зона за птици „Раяновци", с код BG0002001;
защитена зона за местообитания „Драгоман", с код BG0000322
защитена зона „ Западна Стара планина и Предбалкан“
2.1.1 Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на
територията на община Костинброд
По отношение управлението на водите територията на община Костинброд попада в
територията на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.
Съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) извършена оценка на
състоянието на повърхностните и подземните водни тела, както следва:
 Повърхностни водни тела
Състоянието на водните тела се оценява като съвкупност от екологичното и
химичното им състояние.
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 2027 г.
Запазване и подобряване на доброто химично състояние". За това водно тяло е въведено
изключение от екологичните цели, поради значително антропогенно въздействие.
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.";
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.
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№

Код водно
тяло/част от водно
тяло, съгл. ПУРБ
2010-2015 г.

Екологично
състояние/
потенциал,
съгл. ПУРБ
2010-2015 г.

1.

BG1IS400R012

много лошо
екол.състояние

2.

BG1IS300R018

добро
екол.състояние

3.

BG1NV200R001

добро
екол.състояние

Код водно
тяло/част от водно
тяло, съгласно

Екологично
състояние/
потенциал,

проект на
актуализиран ПУРБ
2016-2021г.

съгласно проект на
актуализиран

BG1IS400R012

ПУРБ 2016-2021 г.
лошо екол.състояние

BG1IS300R1018

умерено
екол.състояние

BG1NV200R1001

добро
екол.състояние

BG1IS400R012

лошо екол.състояние

BG1IS300R1018

умерено
екол.състояние

 Подземни водни тела
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Състоянието на водните тела в плана се оценява, като съвкупност от химичното и
количественото им състояние.
Химичното и количественото състояние на водно тяло BG1G00000NQ029 са оценени
в добро. Специфичната екологичната цел за подземното водно тяло е: „Запазване на доброто
състояние на подземните води";
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";
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".

подземни
подземни
химично състояние
водни тела – водни тела –
име
код
съгл.
съгл.
ПУРБ
проект на
2010- актуализи
2015 г. ран ПУРБ
20162021г.

Порови води в
НеогенBG1G00000NQ0
Кватернера - р.
29
Нишава
Порови води в
НеогенКватернера
- BG1G00000NQ0
Софийска
30
долина

зона
за
зона за защита –
защита
чл.
състояние
119а, ал. 1, т. съгл.
1 - код
ПУРБ
Съгласно
2010проект на
2015 г.
актуализиран
ПУРБ 20162021г.

добро

Лошо

добро

BG1DGW00000N
Q029

добро

Лошо

добро

Лошо

добро

BG1DGW00000N
Q030

добро

Лошо

Лошо

добро

BG1DGW000000
N033

лошо

Лошо

Добро

добро

BG1DGW00000TJ
046

добро

Добро

Порови води в
Неогена
BG1G000000N03
Софийска
лошо
3
котловина
Карстови води в
BG1G00000TJ04
Годечкия масив
6

количестве
но
състояние
съгл. ПУРБ
2010-2015
г. и съгл.
проект на
актуалзира
н
ПУРБ
2016-2021г.

добро

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".
 Зони за защита на водите
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Съгласно чл.119а от Закона за водите състоянието на зоните за защита на
питейните води - водни тела и санитарно- охранителни зони - от подземни водни тела е:
-Състоянието на зона BG1G00000NQ029 е добро;
-Състоянието на зона BG1DGW00000NQ030 е добро;
- Състоянието на зона BG1DGW000000N033 е лошо;
- Състоянието на зона BG1DGW00000TJ046 е добро.

Екологични цели по отношение на водите:
1.За зоните за защита на питейните води целта е - „Намаляване на необходимостта от
пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на проектното количество във
водовземните съоръжения ";
2. За зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително:
уязвими зони и чувствителни зони целите са :
а) Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното замърсяване с нитрати на
повърхностните води от земеделски източници в застрашените и уязвимите зони .;
б) Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното замърсяване с биогенни
елементи на повърхностните води в чувствителните зони.
За защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура 2000) - „Осигуряване на устойчиво
развитие на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми в зоните".
Неразделна част от ПУРБ са мерките за мониторинг и контрол, (регламентирани в
становище по Екологичната оценка (ЕО) № 6-2/2009г. на плана) с цел отстраняване на
неблагоприятните въздействия, за гарантиране на функционалната цялост на зоните по
Натура 2000.
За защитена зона за опазване на местообитанията „Драгоман", с код BG0000322 са
предвидени :
1.Смекчаващи мерки за намаляване на въздействието върху природни
местообитания предмет на опазване на зоните, които са свързани с конкретни водни тела
(часта от повърхностните водни тела, които попадат в защитената зона „Драгоман" BG11S400R012, BG11S300R018 и BG1NV200R001). За природни местообитания 3140, 3150,
6410, 6510, 7220*, 7230, 91Е0* смекчаващите мерки са недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела (ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания и др.) и мерки по поддържане на
местообитанията в благоприятен природен статус (БПС). Наложително е възстановяване на
водния режим на бившите блата;
2.Мерки за намаляване на негативното въздействие върху видовете включени в
Приложение 2 на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите - За видовете предмет на опазване в ЗЗ жълтокоремна бумка (Bombina variegata); обикновена блатна Изграждане на ПСОВ; За
видовете предмет на опазване в ЗЗ -костенурка (Emys orbicularis); голям гребенест тритон
(Triturus karelinii); ручеен рак (Austropotamobius torrentium); бисерна мида (Unio crassus) да не
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се допускат дейности, които имат негативно влияние върху хидрологичния режим на водните
тела и които могат да влошат тяхното БПС.
2.1.2 Язовири
На територията на община Костинброд функционират три язовира:
Язовир „Безден”
Язовир “Безден”, находящ се в землището на с. Безден, община Костинброд, област
Софийска с площ 134,840 дка. е въведен в експлоатация през 1958г. Микроязовир “Безден” се
състои от земнонасипна язовирна стена, малък челен преливник, основен изпускател –
водовземна шахта и тръбопровод, разклонение към помпената станция и помпена станция.
Тялото на язовирната стена е монолитен земен насип. По билото на стената минава
селскостопански път, свързващ село Безден със земеделските земи.
Предназначението му първоначално е било за напояване. Изградена е помпена
станция, водообезпечаваща 1 000 дка поливни площи в землището на село Безден. Поради
намаления интерес към напояване и лошото функционално състояние на помпената станция,
язовирът се използва само за риборазвъждане.
Язовирът се пълни с води от карстовия извор “Безден”, разположен непосредствено
до водохранилището.
В района има общо 72 карстови извора с общ среден дебит 100-150 l/sec.
Няма данни за наличие на свлачищни явления в района на язовира, ерозионни
процеси, сипеи, оврази и др.
Язовир „ Бистрица”
Язовир “Бистрица” се намира в землището на село Безден, местност “Бистрица”.
Язовир “Бистрица” е въведен в експлоатация през 1959 г. и общата му площ е 204,058 дка.
Състои се от язовирна стена със страничен преливник, основен изпускател – водовземна шахта и
водовземна тръба за нуждите на напояването, помпена станция, вододовеждащ канал.
Предназначението на язовира първоначално е за промишлено водоснабдяване на завод за
дървесина. По-късно се изгражда помпена станция за водоосигуряване на 1 000 дка поливни площи, а
в момента се използва за риборазвъждане.
Язовирът се пълни с води от няколко карстови извора, разположени непосредствено до
опашката на водохранилището.
Няма данни за наличие на свлачищни явления в района на язовира, ерозионни процеси,
сипеи, оврази и др.

Язовир „ Маслово”
Язовир „ Маслово” се намира извън регулационния план на гр.Костинброд в
непосредствена близост до III район на града. Изграден е през 1968г. и е с площ 86,934 дка.
Язовирът се използва като водоем за напояване и спортен риболов.
Източник на водоснабдяване е близка малка река и повърхностно отточни води.
Способът за пълненето му е гравитачен.
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2.2 Канализационна система
- Степен на изграденост, степен на
ползваемост и състояние в населените места
Канализационна мрежа на гр.Костинброд се експлоатира от "ВиК" ЕООД-София.
Изградената до момента канализационна мрежа на гр. Костинброд е от смесен тип
(съвместно отвеждане на битови и дъждовни води).Изградена е на 83 % в периода 1970г.2006г. основно от бетонови тръби, характеризираща се с липса на единна посока на оттичане,
следваща естествения наклон на реките и не отговаря на изискванията за опазване на
околната среда и за бъдещото развитие на туризма и рекреацията в града и общината. С
изключение на централната част, в останалите квартали на града няма ясно обособени главни
колектори, мрежата е разсредоточена, много канализационни клонове заустват на различни
места по преминаващите през зоните реки - Блато, Белица и Бара Метилявец. По мрежата
няма изградени дъждопреливници и други съоръжения. Това наложи, като приоритетна
задача на общинското ръководство да се изготви и финансира проект за реконструкция на
канализационните мрежи и пречиствателно съоръжение и да се осъществи тяхното
изграждане.
Друг основен проблем в гр. Костинброд бе липсата на пречиствателна станция за
замърсени и отпадни води, както и необходимостта от доизграждане на канализацията.
Целта бе изграждане на една модерна пречиствателна станция, която ще пречиства битовите
отпадъчни води от гр.Костинброд до изискванията на приемника - р. Блато.
Стопанисва се от Общината. Степента на ползваемост на канализационната мрежа е
100%.
Община Костинброд, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма
„Околна среда 2007 - 2014 години“ на 04.09.2012 г. подписа договор с МОСВ за изпълнение на
“Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и
модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях в гр.
Костинброд“.

Първа копка бе направена на 08.05.2013 г.. с което реално се даде старт на проекта.
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Бюджетът на проекта е 97 122 230,12 лв., съгласно подписано Допълнително
споразумение №2, от които:
-участие на Общността - 80% - 62 819 008, 74 лв.
-национално съфинансиране - 20% - 15 704 752.18 лв.
-съфинансиране от страна на бенефициента - 2 428 569,93 лв.
-възстановим от НАП ДДС - 16 169 899.27 лв.
Срокът за изпълнение на проекта бе 37 месеца считано от датата на подписване на
договора, а съгласно подписано Допълнително споразумение № 2 - 15.12.2015г.
Изпълнена е смесена канализация и удълбочаване на речните корита на реките
Блато и Белица с цел да се осигури гравитачно отвеждане на дъждовните води, отлети от
дъждопреливниците по време на дъжд.

Канализацията е разделена на 8 подобекта, като всеки подобект обхваща мрежата,
попадаща във водосборната област на съответния дъждопреливник. Така канализационната
мрежа практически обхваща по-голямата част на града и са създадени предпоставки да
обхване всички райони на града.
Изградени са 4 канализационни помпени станции, които да препомпват битовите
отпадъчни водни количества там, където е невъзможно гравитачното им отвеждане.
Помпените станции не се нуждаят от специално обслужване, в алгоритъма на управление е
заложено да работят на автоматичен режим.
По всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето на канализацията, при смяна
на диаметрите, при включване на един или повече канали в други, както и през нормативно
необходимите разстояния, са изградени ревизионни шахти.
Дъждопреливниците са изпълнени с повдигнат преливен ръб и съпротивителен
участък, с цел осигуряване на гравитачно заустване на дъждовните води в реките Блато и
Белица.
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Изградени са сградни отклонения за всички прилежащи имоти към улиците, по които
е изградена новата канализация.
Изградени са необходимите дъждоприемни шахти по уличните кръстовища, както и
на междинни разстояния между тях.
Реконструирана е водопроводната мрежа на града на базата на прогноза за неговото
бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници. Подменени са
азбестоциментови и стоманени тръби, там където водопроводната мрежа съпътства
канализационната, с такива от полиетилен.
Изградени са необходимите съоръжения по водопроводната мрежа: спирателни
кранове, пожарни хидранти, шахти с изпускател, въздушници с охранително гърне.
Подменени са всички сградни водопроводни отклонения по трасето на
водопроводната мрежа. На всички отклонения са монтирани спирателни кранове.
Общ брой на жителите, които се ползват от реконструираната водопроводна мрежа
са 9499 души.
След извършване на строителните работи по водопроводната и канализационната
мрежи, са възстановени всички настилки във вид, какъвто е бил преди започването на
работите.
В резултат от реализацията на проекта са изпълнени:
- Довеждащ колектор до ПСОВ - 340 м.;
- Довеждащ водопровод до ПСОВ - 369 м.;
- Рехабилитирани главни колектори - 4,27 км.;
- Новоизградени (удължени) главни колектори -9,13 км.;
- Рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа - 21,76 км.;
- Новоизградена второстепенна канализационна мрежа - 9,32 км.;
- КПС - 4 бр.;
- Дъждопреливници - 8 бр.;
- Рехабилитирани главни водопроводи — 10,18 км.;
- Второстепеннна рехабилитирана водоснабдителна мрежа - 30,67 км.;
- Отливни канали (осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби) - общо 7000,00
м.;
- Удълбочаване на река Блато преди вливане в река Белица - 1656,65 м.;
- Удълбочаване на река Белица-4170,00 м.;
- Удълбочаване на река Блато след вливане в река Белица - 1173,35 м.
С реализацията на проекта са изпълнени изискванията па Директива 91/271 /ЕС
относно пречистване на отпадъчни води от населени места, Програма за прилагане на
Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места от 2003 г..
Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ. бр. 97 от 2000 г.),
Национални програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за
отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивачентни жители в Република България.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015
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г., Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република
България от 2004 г.
2.3 ГПСОВ
2.3.1 Проектни и действителни количество и състав на отпадъчните води на
вход и изход за пречиствателна станция.
Таблица - Проектни количество и състав на отпадъчните води на вход пречиствателна
станция.
Параметър

Единици

Оразмери-

Вход

Вход

телни

март
2016 г.

колич.

Изход

Изход

април

март

април

2016 г.

2016

2016

г.

г.

2013 г.
Население гр.

9754

Костинброд
Население

9754

включено в
канализацията –
гр.Костинброд
Консумация на

л/ж/ден

120

вода от
населението (на
глава от
населението)
Консумация от

л/ж/ден

обществен
сектор (на
глава
отнаселението)
Обща

л/ж/ден

120

консумация (на
глава от
населението)
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108

Отводнителна
норма
Средно водно
количество на
отпадните води
Домакински /

3

1053,43

3

м /ден

обществени
Производствени

м /ден

103,00

Инфилтрация

м3/ден

393,12

Средно дневно

м3/ден

1549,55

2784,00

2472,00

Количество

Няма данни

при

предвид на

намалена

нетариранид

работа на

ебитомери

помпите.
Реалното
количество
постъпваща
вода е 5280
м3/ден
Максимално
часово водно
количество
3

м /час

104,16

Производствени

м3/час

14,91

Инфилтрация

м /час

Максимално

м /час

Домакински /
обществени /

3

16,38

3

135,45

часово Q в сухо
време
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Максимално

м3/час

254,52

2784,00

2472,00

часово Q при
дъжд

10581

Еквивалентни
жители
БПК5

кг/ден

634,86

205,9

153,12

63,36

59,14

мг/л

409,71

39,0

29,0

12,8

11,2

кг/ден

1269,72

488,9

366,96

227,0

157,2

9

9

натоварване
БПК5
концентрация
ХПК
натоварване
ХПК

мг/л

819,41

92,6

69,5

43,01

29,79

кг/ден

634,86

1189,06

149,95

206,9

327,3

8

6

концентрация
НВ товар

НВ

мг/л

409,71

225,2

28,4

39,2

6,2

кг/ден

116,39

73,6

84,64

32,58

50,53

мг/л

75,11

13,94

16,03

6,16

9,57

кг/ден

19,05

28,67

37,65

15,78

6,34

мг/л

12,29

5,43

7,13

2,99

1,20

концентрация
Общо
натоварване
N (азот)
Общ N
концентрация
Общо
натоварване
Р (фосфор)
Общ Р
концентрация
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2.3.2 Технологична схема на пречистване на отпадъчните води
За разрешаване на еколгичните проблеми на гр. Костинброд, е разработена
технологична схема на пречистване на отпадъчната вода в три етапа.
Първият етап е механичното пречистване на отпадъчната вода. Той се осъществява в
началото на технологичния процес и представлява отсраняването на грубите отпадъци и
минерални примеси от отпадъчната вода.
Вторият етап е биологичното пречистване на отпадъчната вода. Процесите протичат в:

Биобасейн със симултанна денитрификация, нитрификация и химично
отсраняване на фосфор;

Вторичен радиален утаител за избистряне на пречистената вода и отделяне на
активна утайка;

UV дезинфекция на пречитената вода.
Третият етап от пречистването на отпадъчната вода е обработването на утайките.
Процесите на третиране на утайката целят нейното стабилизиране, обезводняване и
транспортирането й извън площаката на ПСОВ.
ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА
ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА









Чакъло задържател и груби механизирани решетки
Чакълозадържател -1 бр,
Груби механизирани решетки - 2 бр.
Входна помпена станция с бай-пас
Потопени помпи за каловиводи - (2+1) бр.
Миксер -1 бр.
Лифтустройство
Комлактносъоръжениезафиномеханичнопречистване
Финарешетка, големина на процепите З мм - 2 бр.
Аериран пясъко задържател - 2 бр.
Мазниноуловител - 2 бр.
СмесителзаFеС13 и сурова отпадъчна вода
миксер -1 бр.
Биобасейн с Нитрификация и Денитрификация - 2 бр.
Аерационна система – мембранни дифузори - 2 компл.
Въздуходувки за ББ - (2+1 рез) - Збр.
Миксер за създаване на вихровпоток (флоумейкър) - 4бр.
Лифтустройства - 2бр,
Вторичениутаители - 2 бр.
Утайко чистачи - 2 бр.
Околовръстно събирателно корито - 2 бр.
Дезинфекция -UVлампазатръба
Дебитомер на изход тип „Паршал" - 1 бр.
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ПО ПЪТЯ НА УТАЙКАТА
 Помпена станция за РАУ и ИАУ
 Помпена станция за излишна активна утайка и рециркулираща активна утайка помпиза РАУ - (2 + 1 рез.) бр.,помпиза ИАУ - (1+1 рез.) бр.
 Аеробен стабилизатор
 Потопени помпи за утайкова вода - 2бр.
 Аерационна система – мембранни дифузори - 2 компл.
 Въздуходувки за Аеробен стабилизатор - (1 + 1 рез.) - 2 бр.
 Лифтустройство - 2бр.
 Помпена станция за стабилизирана утайка
 Помпена станция за стабилизирана активна утайка – помпа за стабилизирана активна
утайка -1 бр.
 Хидрофорна уредба за техническа вода -1 бр.
 Механично обезводняване на утайката
- Центрофуга (декантер) -1 бр.
 Автоматична станция за подготовка и дозиране на полиелектролит - 1бр.
 Винтова помпа за стабилизирана утайка -1 бр.
 Транспортиращ шнек за обезводнена утайка -1 бр.
 Силоз за вар в вкл. дозатореншнек -1 бр.
 Миксер за вар и стабилизирана утайка -1 бр.
 Транспортиращ шнек за смесена утайка -1бр.
 Аварийни изсушителни полета
ДРУГИ
 Технологична сграда
- Лаборатория
- Работилница
- КиП и А





Ел.подстанция
Дизел генератор
Водомерна шахта
КПП

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
Технологичната схема представлява конвенциална схема на пречистване с три
последователни стъпала - механично за задържане на груби суспендирани вещества от
минерален произход, биологично, работещо на режим нитрификация - денитрификация и
третиране на утайките.
Изискването за повишено отстраняване на фосфора е решено със симултанно
третиране на отпадната вода с разтвор на железен трихлорид в биобасейна.


Грубо механично пречистване на вход ПСОВ
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Отпадъчната вода постъпва в пречиствателната станция за грубото пречистване шахта
оборудвана с чакълозадържател и два броя полу вертикални решетки с капацитет Ошх = 88 l/s
всяка. Големината на отворите е 3Омм.
Уловените отпадъци се събират в закрити контейнери с обем 1.10 м3 тип „Бобър".
Пълните контейнери се изпразват в сметосъбирачна машина. Извозват се на РДТБО, където
отпадъците от решетките се депонират съвместно с твърдите битови отпадъци. Операторът
ежедневно поръсва съдържанието на контейнерите с хлорна вар за дезинфекция.
След решетката отпадъчната вода постъпва в помпената станция.

Дебитомер на вход ПСОВ
В проекта са предвидени магнитно - индуктивни дебитомери, монтирани на напорния
тръбопровод преди комбинираните съоръжения в технологичната сграда. Резултатите от
измерването се показват и записват в ЦДП на ПСОВ.
Измерителното устройство е едно от най-важните съоръжения за контрол,
управление и статистика в станцията.

Комбиниранирано съоръжение за фино механично пречистване
Финото механично пречистване се осъществява от две съоръжения, които
представляват компактна станция съвкупност от фина решетка, пясъкозадържател и уловител
на мазнини.
След механичното пречистване, водите се отвеждат в смесител за РеС13 и сурова
отпадъчна вода. Предназначението му е за пълно смесване на суровата вода с
рециркулиращата активна утайка и равномерно разпределение към отделните секции на
биобасейна. За по добро смесване на отпадъчната вода с рециркулиращата утайка и
железния трихлоридсмесителната камера е оборудвана с миксер.

Биологично пречистване
Биологичното пречистване е разработено в биобасейни с две зони - денитрификация
(40% от общия обем) и нитрификация (60% от общия обем), работещи в режим симултанна
нитрификация, денитрификация и отделяне на излишната активна утайка от водата във
вторичен радиален утаител.
Биологичното пречистване се извършва в две паралелни линии. Всяка линия на
биологичното пречистване е съставена от два концентрично разположени резервоари от
стоманобетон.
На дъното на резервоара в зоната на нитрификация е разположена аерационната
системата от мембранни дифузори за разпределиние на въздуха, Напорният въздух за
аерация се осигурява от въздуходувна станция с капацитет 1150 м3/час и налягане 60 кРа.
Вторичните утаители са радиални с наклонено дъно, концентрично разположени в
био басейните в стоманобетонови резервоари. Водата се разпределя към утаителите от
централно разпределително устройство, след което се отвеждат към площадковата
канализация.

Обеззаразяване с UV - инсталация
Обеззаразяването се осъществява с ултравиолетови лампи. Устройството за
дезинфекцията е разположено в стоманобетонова шахта на главния отвеждащ тръбопровод.
Дозата на излъчване е 800 чМм2 (предполагаемо к.п.д. до 98%), Инсталацията с
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ултравиолетови лампи ще се монтира в стоманобетонова шахта и ще работи само при
епидемия обявена от РЗИ.

Дебитомер на изхода
Последното съоръжение по пътя на водата е еталонен паршалов канал.
Измерителното устройство на изхода е необходимо по Българското законодателство за
измерване дебита на пречистената вода при заустването в реката. Затова минималната
точност е ±2%, Дебитомерът е ултразвуков и ще се използува за статистиката на ПСОВ.

Заустване
Пречистените отпадъчни води ще се включат към гравитачен заустващ колектор,
който зауства в река Блато. Издаденото Разрешително за заустване е № 13140161/
01.12.2010г. е от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - гр. Плевен и
Решение за изменение № 11848 / 10.10.2013г. Разрешеното количество за заустване е Qгод.
до 614 372 м3/ год.
Линии за обезводняване на утайката

Аеробен стабилизатор
Отделената излишна утайка от вторичните утаители продължава да се аерира в два
аеробни стабилизатора. Така след минимален времепрестой от 12 дни в тях, утайката е
стабилизирана и не отделя неприятни миризми. Във всеки един от стабилизаторите е
монтирана помпа за утайкова вода с капацитет 0=3.01/5, Н=2т, като нейното местоположение
не фиксирано (тя може да се мести по вертикала, спрямо необходимостта). Изпомпата
утайкова вода от аеробните стабилизатори се зауства в площадковата канализация.
На дъното на резервоара е разположена аерационната система от мембранни
дифузори. Напорният въздух се създава от въздуходувна станция с капацитет 1100,0 м3/ч и
налягане 70 кРа (въздуходувки 1раб.+1 рез.).

Механично обезводняване
След аеробните стабилизатори утайката под хидростатичен натиск достига до
помпената станция за стабилизирана утайка. От там се препомпва към винтова помпа
захранваща центрофугата за механично обезводняване на утайката, разположена
технологичната сграда. На тласкателят след винтовата помпа е предвиден монтаж на
магнитно-индуктивен дебитомер, чрез който ще се регулират оборитете й.
Центрофугата е с максимална производителност приблизително 8м3/час.
Съдържанието на сухо вещество след обезводняване в утайката е приблизително 22 до 25 %
по тегло.
Към центрофугата е предвидена автоматична станция за разтваряне и дозиране на
прахообразен органичен фяокулант, с който се третира утайката за по - добро обезводняване.
Обезводнената утайка отпада на шнек, който ще я транспортира в миксер за вар. Там
утайката се смесва с СаО , след което чрез транспортен шнек попада в контейнер.
Фугата от центрофугата се зауства гравитационно в площадковата канализация за
повторно пречистване.


Аварийни изсушителни полета
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На площадката са предвидени аварийни изсушителни полета за временно
съхранение на обезводнена утайка или в случаи на авария, когато центрофугата не работи,
там ще се подава утайка за обезводняване.
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ
БПК5 - 25 мг/л
Неразтворени вещества - 35 мг/л
ХПК- 125 мг/л
Общ азот- 15 мг/л
рН- 6-9
Общ фосфор- 2 мг/л
Показателите на качеството на пречистените води, представени в таблицата,
съответстват на проектните и в Разрешителното № 1184/10.10.2013 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите Дунавски район с център Плевен.
2.3.3 Количество и състав на отделените в пречиствателния процес
отпадъци и утайки, предвидени методи за третирането им и предложения за
тяхното обезвреждане или оползотворяване.

Аеробен стабилизатор
Уплътнената излишна утайка продължава да се аерира в кръгъл стоманобетонен
резервоар, наречен аеробен стабилизатор. След времепрестой около 10-15 дни, утайката е
стабилизирана и не отделя неприятни миризми.
На дъното на резервоара са разположени мембранни дифузори за осигуряване на
необходимото количество въздух и равномерното му разпределение. Напорният въздух се
създава от 2 бр. въздуходувки разположени в технологичната сграда.
Стабилизираната утайка от аеробните стабилизатори под хидростатичен натиск
достига до помпена станция за стабилизирана утайка и от там се препомпва към винтова
помпа, която захранва центрофугата за механично обезводняване.

Центрофуга за обезводняване на утайките
В технологичната сграда е обособено помещение в което е разположена центрофуга
за обезводняване на утайките.
За ускоряване на процесите на флокулация се добавя
полиелектролит към стабилизираната уплътнена утайка. Полиелектролита се приготвя и
дозира от станцията за флокулант,
комплект към центрофугата. Отделения филтрат от
процеса на обезводняване се отвежда към площадковата канализация.



Силоз за вар
Аварийни изсушителни полета

Аварийните изсушителни полета се проектират с минимална възможност до 4
месечно складиране на утайката от цялата ПСОВ. Утайката в аварийното изсушително поле се
обезводнява до 30-35% суха маса или влажност 70 - 65 %.
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Към момента няма програма за третиране (тяхното обезвреждане или
оползотворяване) на отпадъците и утайките.
След въвеждане на ПСОВ- Костинброд в експлоатация, съгласно Решение №
1184/10.10.2013 г. на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център
Плевен, точката на заустване е:
Заустване №2 / Поток №2 - заустване на смесен поток от битови и производствени
отпадъчни и дъждовни води след ПСОВ в място/точка на заустване с географски координати:
N42° 48' 54,72” ; Е 24° 14' 02,84"
Надморска височина в точката на заустване: Н = 524,62 м.
Максимално разрешено водно количество за заустване Q год. до 614 372 м3/год.

Изпълнението на проекта приключи през есента на 2015г., като са издадени две
разрешения за ползване: си
Разрешение за ползване СТ-05-1293/14.08.2015г., за подобекти:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Костинброд в УПИ 1-4397 от
кв.259, местност „Под селото“, довеждащ водопровод до ПСОВ - 369 м., довеждащ колектор
до ПСОВ - 340 м.
„Доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и
съоръженията по тях за гр.Костинброд“ .
„Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници в р.Блато и
р.Белица“.
Разрешение за ползване № СТ- 05-90/26.01.2015г. за строеж МКТП 800кУ, 20/0,4Ку ( с
монтиран трансформатор 630 кУА ) и кабелна линия 20 кУ от ВЛ 20 КУ „Драговищица“ до МКТП за
електрозахранване ПСОВ.

В с.Петърч и с.Драговищица канализационната мрежа е изградена съответно на 72% и
на 53 %.
2.4 Предприятия основни замърсители
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„ОЛИНЕЗА”АД, „ПАРТНЬОРИ-2001” АД, „ПАРТНЬОРИ” АД ГР.КОСТИНБРОД
–
Производствената дейност се осъществява на обща площадка. Производствените отпадъчни
води се пречистват локално в мазниноуловител и утаители, след което заедно битово фекалните отпадъчни води заустват в градската канализация.
“САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДУКТС” ООД – отпадъчните води след локално пречистване
заустват в градската канализация. В резултат на извършван текущ контрол е преустановено
директното заустване на непречистени отпадъчни води в р.Блато.
"ИНТЕРИОН" АД - Цех за производство на шоколадови изделия гр.Костинброд Изградено е локално пречиствателно съоръжение за технологичните отпадъчни води / от
измиване на оборудване и производствени помещения/. Площадковата канализация зауства
в градската канализационна мрежа.
"МУЛТИПРИНТ" ООД гр.Костинброд - Изградената площадкова канализация зауства в
градската канализационна мрежа. Производствени отпадъчни води не се формират.
"ПОПП" ЕООД, гр. Костинброд - Изградената площадкова канализация зауства в
градската канализационна мрежа. Производствени отпадъчни води не се формират.
„МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ / МОНДЕЛИЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ И КРАФТ ФУУДС ГРУП“ АД –
гр. Костинброд - Изградената площадкова канализация зауства в градската канализационна
мрежа съгласно договор с експлоатационното
"В и К" дружество. Производствени и
отпадъчни води не се формират.
"КЕНАР" ЕООД, с.Петърч, община Костинброд - Отпадъчните води след локално
пречистване - мазниноуловител, заустват в река Блато.
"ЕМАЙЛХИМ" АД, с.Петърч, община Костинброд - Отпадъчните води след локално
пречистване - кало-маслоуловител, заустват в р.Сливнишка.
„КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ”АД , гр.Костинброд Производствените отпадъчни води се пречистват в ПСОВ и заустват в р.Белица. Осъществява
се добра експлоатация и поддръжка на локалната ПСОВ.
"ДЖИЕВ" АД , гр.Костинброд - Отпадъчните води от дейността преминават през
механично пречистване, след което заустват в р. Църна бара.
2.5 Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени
характеристики
Община Костинброд не е богата на водни ресурси. Водоснабдяването 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.
Тръбен кладенец „ Маслово” е с максимален експлоатационен дебит 30л./скунда.
Тръбен кладенец „ Шияковци” е с максимален експлоатационен дебит 20л./секунда.
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Във всяко от водоснабдените населени места са изградени и напорни резервоари
/общо 15 броя/, но някои от тях не са в експлоатация. Помпените станции са общо 9 броя.
Дължината на външната водопроводна мрежа е около 50 км, като 75% от нея са етернитови
тръби, а останалите - стоманени. Вътрешната водопроводна мрежа е с обща дължина около
300 км, почти изцяло етернитова.
С изключение на северната част от общината, населените места са водоснабдени, без
режим на водоснабдяване. Водоснабдителната мрежа е добре развита, но в лошо
техническо състояние. Водните количества за град Костинброд са недостатъчни, напорните
резервоари са амортизирани, външната и вътрешна водопроводни мрежи също.
Водоснабдяването на селата Чибаовци и Понор се осъществява
от дълги
водопроводи, които не са към системата на ВиК.
Информацията за водоизточниците на територията на общината и напорните
резервоари, е посочена в следващата таблица:
Населено място

Костинброд

Безден

Богьовци

Насе

Водоизточник

Напорен

ление

Год. воден обем

резервоар

хил м3

обем /м3/

12152

221

147

ТК Маслово

350

4х250

ТК Шияковци

100

2х250

ТК Шияковци

20

Капт. Падинци 15

Водосн. се от капт Блато
/Опицвет/

Проблеми

Недостатъчни водни
количества, не работи нито
един резервоар

100

Необходим. От инвента

130

Ризация на мрежата

160

Необходим. От инвента
Ризация на мрежата

Бучин проход

110

Каптаж селото 4

Голяновци

488

Водосн. се от капт
Батковци / Драговищ. /

2х500

Резерв. са за гр. София

Градец

283

Капт Круша 3бр 2

300

Капт селото 3бр 8

100

Малко вода, рез. не се
пълнят, режим цяло лято
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Драговищица

1131

Капт Батковци 60
ТК №1

4

ТК №2

4

500

Карстов извор, пресъхва на
3-4 год

Дреново

52

Неводоснабдено

Няма вода

Дръмша

161

Неводоснабдено

Няма вода

Опицвет

395

Каптаж Блато

Петърч

2228

ТК Хаджия1

30

ТК Хаджия2

0

Понор

30

1500

Водосн. се от капт
Пещерата
/Б проход/

140

Амортизирана водопр.
Мрежа

240

Снабдява се от Опицвет
през много дълга мрежа

100

Режим на водоснабд.

+100

Съоръженията не са на ВиК,
много скъпа вода

40

Царичина

51

Неводоснабдено

Няма вода

Чибаовци

271

Водосн. се от капт
Меча поляна
15

Частичен режим
100

/Искрец/
Община
Костинброд

17720

15 броя водоизт.
2152 хил м3

Дълъг стоманен водопр. на
мина “Антрацит”

15 броя

Необходимо е да се осигурят допълнителни водни количества за гр. Костинброд, тъй
като водопотреблението нараства. Това е резултат от локализирането на много нови фирми,
които се нуждаят от редовно водоснабдяване. Необходимо е да се осигури редовно
подаването на достатъчно количества вода на населените места от северната част на
общината, включително новите вилни зони.
Във връзка с това бе реализиран проект за „Допълнително водоснабдяване на
с.Чибаовци”- изградена е помпена станция, направено е външно ел.захранване, оборудване
на помпената станция, изграден тласкателен водопровод – 700м., КИП и А.
За водоснабдяване на с.Градец община Костинброд е изпълнила проект:
„Допълнително питейно – битово водоснабдяване от тръбен кладенец за с. Градец, общ.
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Костинброд, обл. Софийска, находящ се в ПИ № 000268 по КВС в землището на с. Градец, м.
„Краище“ до съществуващ каптаж „Крушата“ в ПИ № 206011 по плана на новообразуваните
имоти на м. „Градище“, с. Градец, общ. Костинброд.”
Изпълнена е бункерна помпена станция /БПС/ над съществуващия тръбен кладенец и
сграда за ел. табло и автоматика.
Изграден е външен водопровод от тръбен кладенец до HPV = 200 куб. м. с L = 498 м и
връзка с каптаж „Крушата “ c L = 25 с полиетиленови тръби PE – HD ф 90 6
Особена е санитарно – охранителната зона, като са изпълнени три пояса:
Пояс І - /За строга охрана около водоизточника/ с площ 320 кв. м. и периметър
72 м., ограден с трайна ограда с височина 1,40 м., сигнализирано с предупредителни табели,
поставени на видимо разстояние.
Пояс ІІ - /Срещу биологични, бързоразпадащи се и силносорбируеми химически
замърсители/сигнализиран с ясно видими предупредителни табели поставени на видимо
разстояние едни от други. Границите на пояса са означени с табели с размери 600/800 мм. ,
монтирани на колове или съществуващи дървета и огради на видимо разстояние и на
височина 1,50 м.
Пояс ІІІ - /Срещу стабилни химически замълсители/ - границите на пояса са
сигнализирани с предупредителни табели.
2.5.1 Качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди на
населението.
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. от етернитови тръби, които са доказано канцерогенни и
могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми сред населението.
Водопроводните сградни отклонения в града са от поцинковани тръби.
Експлоатационният срок на тези тръби отдавна е изтекъл.
Множеството и чести аварии водят до сериозни загуби на питейна вода.
Загубите на водни количества от водопроводната мрежа са:
-

2013г. – 69%
2014г. – 63%
2015г. – 61%

С реализацията на “Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и
доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и
съоръженията по тях в гр. Костинброд“ е доизградена и реконструкирана водопроводна
мрежа с обща дължина 40,84 км, в това число:
рехабилитация на главни водопроводи общо 10,18 км
рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа – общо 30,66 км
рехабилитация на съществуващи сградни водопроводни отклонения – 21,7км –
3100 броя.
други второстепенни водопроводни мрежи – общо 295 м
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Повишената ефективност на водоснабдителната система на града допринася за
опазване на водните ресурси - главна цел на политиката в сектор „Води”.
Водоснабдяването на община Костинброд е предимно помпажно и авариите по
електропреносната мрежа също оказват негативно влияние върху водоснабдяватено.
В резултат се отчита понижаване качеството на водоснабдяването, предизвиква
се недоволство в населнието от честото спиране на водата при аварии.
За 2013, 2014, и 2015г. няма нестандартни проби химичен и микробиологичен
анализ.
Полезно използвана вода за периода 2013-2015 год./м3/
Населени места

гр.Костинброд

Полезно използвана вода /м3/
2013г.

2014г.

2015г.

403072

366547

379085

16019

11728

15372

7175

8500

9381

3192

3868

3971

29273

25420

27607

19384

14375

18695

51086

47119

49093

21201

17796

21156

71346

66619

67761

235

805

696

4947

8697

6622

626930

571474

599439

с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Чибаовци
Общо:

2.6 Превенция от наводнения
През 2011 г. Община Костинброд представи проектно предложение в МРРБ по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за
дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”,
поради факта, че коритото на р.Блато в района на гр.Костинброд бе в много лошо
експлоатационно състояние. Бреговете на реката бяха силно обрасли с растителност, като по
цялото трасе в населеното място не бяха провеждани корекционни работи. Проектното
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предложение бе прието и в резултат на това на 03.06.2011 г. бе подписан договор между
МРРБ и Община Костинброд, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Регионално развитие 2007-2013 г.“ в размер на 1 018 330,92 лв.
Със заповед на кмета бе сформиран екип за управление на проекта, бяха подготвени
и проведени тръжни процедури и избор на изпълнители за СМР, Независим стрителен надзор
и Дейности по визуализация и публичност и одит по проекта.
На 26.11.2012 г. бе направена първа копка за реализацията на проект
„Превенция на риска от наводнения, чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране
коритото на река Блато в чертите на гр.Костинброд“.
На 03.12.2012г. с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа / Образец 2 / бе открита строителната площадка за обект
„ СМР за укрепване на напречното сечение и стабилизиране коритото на река Блато в чертите
на гр.Костинброд“. Периода за изпълнение на строително-монтажните работи по проекта бе в
рамките на 80 календарни дни.
На 08.04.2013г. строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
приключиха в срок.
В същия ден бе подписан Акт за установяване годността за приемане на строежа /
част, етап от него/ Образец №15, с което обекта бе предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
С реализацията на проекта бе постигнато следното:
 1711 км. речно корито със стабилен и укрепен профил за провеждане на високите
води;
 снижен е до минимум риска от наводнения;
 осигурено е спокойствието на над 750 жители по поречието на р.Блато в чертите на
гр.Костинброд;
 разкрити са нови временни работни места
 изграден е местен административен капацитет в усвояването на средства
 от Европейския фонд за регионално развитие, подготвен за участие в бъдещи
проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС
 подобрено е общото екологичното състояние на района
Изводи:
В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват потребностите на
населението от вода за питейно – битови нужди и производствени нужди.
Намалени са загубите на питейна вода, като е осигурено снабдяване на населението с
вода с много добри качествени и количествени показатели.

Повишена е ефективността на водоснабдителната система на град Костинброд чрез
по-добро използване на водния ресурс и намаление на разходите за електропотребление,
поддръжка и ремонт на водопроводната мрежа.
Намалени са течовете и инфилтрацията на отпадъчни води, съответно намален е
риска от замърсяване на подземните водни ресурси и почви.
Осигурено е екологосъобразно пречистване на отпадъчните канализационни води.
Подобрена е екологичната обстановка на градската среда на град Костинброд.
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Препоръчва се като бъдеща мярка да се подготвят и реализират отделни проекти за
реконструкция на водоснабдителните и канализационните системи и изграждане на ЛПСОВ са
по-големите села в община.
Препоръчва се контрол от страна на общината относно заустването на
производствените отпадъчни води.
3. Отпадъци

Община Костинброд има актуализирана Програма за управление на отпадъците 20142018г. 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 нормативни актове.
Общинската програма за дейностите по управление на отпадъците се разработва за
времеви период, който съвпада с този на Националната програма за управление на
отпадъците /НПУО/, която е разработена за периода 2014–2020 г.
НПУО 2014-2020 година е план на прехода от управление на отпадъците към
ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване
на образуването им, доколкото е възможно. Спазването на йерархията за управление на
отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се
насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за правителствените
институциите, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на
мерките в следната последователност:
a) Предотвратяване на образуването на отпадъци – намаляването на количеството
образувани отпадъци или количеството на вредните примеси в тях. Приложимите мерки са
увеличаване на жизнения цикъл на отпадъка или повторната му употреба, както и намаляване
на вредността на генерираните отпадъци чрез въвеждане на подобрени технологии;
б) Подготовка за повторна употреба – приложимите мерки са почистване, проверка и
поправка на употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се
употребяват повторно.
в) Рециклиране - преработка на отпадъчен материал с промяна на физико-химичните
му свойства до степен, която позволява използването му за същите цели. Приложимите мерки
са пластмасови продукти или компоненти в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно
стъкло в стъклени продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия, както и
производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.
г) Друго оползотворяване - например оползотворяване за получаване на енергия или
материали, но с различна употреба от първоначалната употреба на отпадъчните материали –
изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци за производство на енергия, компостиране до
компост, който не отговаря на критериите за качество на продуктите, вертикална планировка
чрез насипване;
д) Обезвреждане - (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).
Йерархията за управление на отпадъците е въведена в националното ни
законодателство – Закон за управление на отпадъците(ЗУО) и подзаконовите му актове.
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Настоящият закон за управление на отпадъците въвежда качествено нови изисквания
към българските общини, които изискват прилагането на управленски, организационни и
инвестиционни мерки.
Основните задължения за общините, произтичащи от Закона за управление на
отпадъците за периода на програмата, са както следва:
1 - Да постигнат количествени цели за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници, които общините трябва
да достигнат, както следва:
до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;
до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
2 - Най-късно до 31 декември 2020 г. Да ограничат количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в общината през 1995 г.
3 - Да постигнат цели за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради,
включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци,
както следва:
до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
4 - Да организират и участват в регионални сдружения за управлението на
битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация.
5 - Да въведат разделно събиране чрез изисквания към търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради в населените места над 5000
жители и курортните населени места на отпадъците от хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло и предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по
оползотворяване.
6 - Да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места;
7 - Да въведат следните икономически инструменти:
7.1 За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране
всеки собственик на депо да предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.
7.2 За обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни
отпадъци или на депо за строителни отпадъци да се заплащат отчисления за всеки тон
депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани
отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им. При изпълнение на
целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци отчисленията се
намаляват с 50% -когато се изпълнят изискванията за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло, и с 50% - когато се изпълнят
изискванията за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.
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8 - Да организират и контролират спазването на изискванията и реда за
предоставяне на информация за дейности, свързани с отпадъци на своята територия.
От друга страна има нормативни промени и в Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/ относно определянето на такса битови отпадъци. Размерът на таксата се определя в
левове според количеството на битовите отпадъци. Размерът на частта от таксата за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се
определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет. От 1 януари 2014 г. влезе в сила промяна на ЗМДТ, с която не се допуска
тази пропорционална основа да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка предстои Министерският съвет да
приеме методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за
видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да
внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 на ЗМДТ. Към момента на
създаване на тази програма методиката все още не е одобрена, но следва след
утвърждаването й да се приложи в общинската нормативна наредба и практика.
3.1 Генерирани отпадъци по видове и източници – битови, строителни,
други
По отчетни данни за 2014 година и 2015 година генерираните смесени битови
отпадъци на територията на общината са съответно 12 184,50 и 12 814,60 тона. Това формира
норма на генерация на човек от населението от над 500 кг/ч/година, което се обяснява и с
допълнителния поток от обитатели на вили от съседните села.

През 2015 година е извършено подробно обследване на генерираните смесени
битови отпадъци от общината като количество и морфология. Установен е следния
морфологичен състав на генерирания отпадък.
3.2 Организирано сметосъбиране и сметоизвозване
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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
с.Царичина
След проведен конкурс община Костинброд има сключен договор с „ БКС – Христо
Нанев” ЕООД от 02.10.2014г. с предмет на дейност „Сметосъбиране и транспортиране на
неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“
в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване,
поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на
биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до
компостираща инсталация на територията на община Костинброд“
Фирма БКС „Хр.Нанев“ ЕООД изпълнява следните дейности на територията на
община Костинброд:
1. Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци, генерирани на територията на
Община Костинброд до съоръжения за третиране:
1.1 Събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за отпадъци до
съоръжение за третиране;
1.2 Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО), строителни
отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, пепел и
сгурия до съоръжение за третиране;
2. Измиване и дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци
3. Дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено
ползване:
3.1 Разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (окосени
треви, клони, окапали листа и др.) от дворове и градини на домакинствата, както и от
територии за обществено ползване до съоръжение за третиране.
3.2 Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;
3.3 Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки и други
места за обществено ползване;
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3.4 Събиране на листна маса от тротоари, площади и други места за обществено
ползване;
3.5 Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други
места за обществено ползване;
3.6 Уборка на обществени площи, алеи, детски и спортни площадки, гробищни
паркове и други места за обществено ползване.
3.7 Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно
обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
3.8 Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно
обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.;
3.9 Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и др.;
3.10 Почистване, поддържане проводимоста на вертикалната част на
дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците
до съоръжение за третиране;
3.11 Почистване (в това число на растителност) по бреговете на речните корита,
дерета и други в границите на населените места;
3.12 Почистване (в това число на растителност) на сервитутните зони, канавки и
оттоци на общински пътища;
3.13 Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели,
предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;
3.14 Почистване на улични платна и общински пътища след пътно-транспортни
произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания/;
3.15 Почистване на рекламни и агитационни материали;
3.16 Почистване на графити;
3.17 Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки и други места за
обществено ползване;
3.18 Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на тротоари, спирки и
други места за обществено ползване;
3.19 Ръчно обработване на тротоари, спирки и други места за обществено ползване,
чрез разпръскване на смеси;
4. Дейности по почистване и поддържане на зелените площи на места за обществено
ползване:
4.1 Косене на тревни площи и събиране на окосена трева;
4.2 Резитба на храсти, подраст и издънки;
4.3 Резитба и премахване на дървесна растителност;
4.4 Засаждане на цветя;
4.5 Други дейности, като грапане на тревни площи, прекопаване на рози и храсти,
изкореняване на дънери, презатревяване.
За събиране на битови отпадъци, Община Костинброд използва следните съдове:

~ 55 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

№

Вид съдове

1.
2.
3.
4.
5.

Контейнер
Контейнер тип „Бобър”
Кофа „Мева”
Кофа „Мева”
Кошчета

Обем

Брой

4 м3
1,1 м3
240 л.
110 л.
85л.

86
213
2900
3642
56

За извозване на битовите отпадъците се използват различни специализирани
автомобили:





Сметоизвозващи автомобили „ Мерцедес” – 2 броя за съдове 110л., 240л., 1100л.
Сметоизвозващи автомобили „ МАН”– 2 броя за съдове 1100л. и 4 м3
Контейнеровоз „ ГАЗ 53”– 1 брой за съдове 4 м3
„ЩАЕР” самосвал - за извозване на едрогабаритни отпадъци

3.3 Разделно събиране на отпадъци
Със сключения договор на 03.01.2007г. 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.
С това Община Костинброд изпълнява своите задълженията съгласно изискванията
на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците.
Ефективната работа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще
намали количеството на депонираните отпадъци, което ще има положителен икономически и
екологичен ефект. То ще осигури връщането обратно в производството на ценни суровини и
материали. Системата за разделно събиране не изисква финансиране или инвестиции от
страна на Община Костинброд и е безплатна за населението.
За разделно събиране на отпадъци от опаковки, община Костинброд през 2015г.
използва 2-контейнерна система и следните съдове:

№

Тип съдове

1.

Контейнер тип
„Бобър”
(пластмасови)

2.

Специални
контейнери тип
„Иглу”
(пластмасови)

Обем
(литри)

Цвят

Предназначение

Брой

1100

жълт

Хартиени,
картонени,
пластмасови и
метални отпадъци.

80

1400

зелен

Стъкло

67
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Община Костинброд има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от
опаковки с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екобулпак“ АД. По
данни на организацията към 30 октомври 2015г., на територията на Община Костинброд са
разположени: − 65 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на
хартиени, пластмасови и метални опаковки – за населението; − 63 броя контейнери тип
„ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на стъклени опаковки – за населението; −
7 броя контейнери с обем 120 л, с жълт цвят за събиране на хартиени, пластмасови и метални
опаковки – за населението; − 15 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за
събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки – от предприятията; − 4 броя
контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на стъклени опаковки – от
предприятията.
Отпадъците от жълтите контейнери се обслужват БКС „Хр. Нанев” с периодичност на
транспортиране от 14 дни. Транспортират се до сепариращата инсталация на „Екобулпак”АД
в гр. София, кв.Филиповци.
Отпадъците от зелените контейнери се обслужват от „Екорисайкъл” ООД с кратност
30 дни.
Количеството разделно събран отпадък от опаковки от територията на община
Костинброд за последните 6 години е както следва:

Наименование
Хартия и
велпапе
Пластмаса
Метали
Стъкло

Количество
за 2009г.
/ тона /
37,53

Количество
за 2010г.
/ тона /
38,95

Количество
за 2011г.
/ тона /
30,714

Количество
за 2012 г.
/ тона /
49,228

Количество
за 2013г.
/ тона/
30,13

Количество
за 2014 г.
/ тона /
28,388

10,259
1,82
25,783

14,17
1,95
29,85

16,697
1,511
21,18

23,806
0,646
19,944

27,34
1,523
17,72

28,18
25,87

Опаковането и предлагане на различни стоки, материали и продукти, води след себе
си до образуване на големи количества отпадъци в домакинствата, търговската сфера,
администрацията и промишлеността.
В общината е организирано разделно събиране на опаковки, предимно от фирмите в
търговската сфера, промишлеността и администрацията. За управление на отпадъците от
опаковки, общината е избирала варианта с организации по оползотворяването, като за целта
е сключила договор с “ЕКОБУЛПАК ” АД, в качеството им на Организации по оползотворяване
(ООп).
В допълнение към сключения договор с организацията по оползотворяване на
отпадъците от опаковки “ЕКОБУЛПАК ” АД, в общинската програма се предвижда:




въвеждане с актуализирането на Общинската наредба по чл. 22 от ЗУО, на задължения
към собствениците или ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански
и административни сгради за разделно събиране на отпадъците от опаковки и
предаването им по договор на организация по оползотворяване;
определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за събиране на
отпадъци от опаковки на територията на общината;
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включване в системата за разделно събиране на всички видове опаковки, образувани
в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на отпадъците;
контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови
отпадъци;
разработване на мониторингова система за контрол на разделното събиране на
отпадъци от опаковки от населението;
контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на информация на общината от
лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използувани за
маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране.

Съгласно данните на ИАОС, получени от предоставените годишни отчети от
задължените лица по реда на Наредба 1 от 2014г. за реда и образците ,по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични
регистри, през 2014 година на територията на община Костинброд са събрани следните
битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в. т.ч. рециклиране:







Хартия и картон - 728 тона
Пластмаса - 32 тона
Стъкло - 1 тон
Метали - 444 тона
Дърво - 0 тона
Общо 1205 тона

3.4 Управление на специфични отпадъчни потоци - излезли от употреба
моторни превозни средства ИУМПС,
излязло от употреба електронно и
електрическо оборудване ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори
НУБА, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци.
Тези специфични отпадъчни потоци се управляват чрез сключване на договори
между община Костинброд и лицензирани за това дружества. Сключени са следните
договори :






“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),
“ ЕКОСТИЙЛ” ЕООД – осъществява дейности по приемане и последващо третиране на
разделно и безвъзмездно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни
отпадъци и опасни отпадъци на осигурена от фирмата площадка,
“НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД - организация по оползотворяване на негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА).
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Съдовете са разположени на следните места:

№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37.
38.

Местоположение
/ точен адрес на обекта/

Обект
ОУ „В.Левски”
Начално училище
ПГВМСС
СОУ „ Д-р П.Берон”
III район Начално училище
III район Основно училище
ОУ „Отец Паисий „
Детска градина –I район
Детска градина –II район
Детска градина с.Петърч
Детска градина с.Драговищица
Детска градина с.Голяновци
ОбА - Костинброд
Кметсво с.Петърч
ХС под кметсво с.Голяновци
ХС
ХС РПК
ХС
ХС
ХС
ХС
ХС
ХС
ХС
ХС
ХС
Сервиз кръстовище Белица
Строймат
М-н за стр.м-ли - Белица
ХС
Коме СВА
ХС
Офис 1
ХС – Драговищица
ХС – Градец под кметството
ХС – Градец център
ХС – Царичина
ХС – Чибаовци център
ХС – Опицвет
М-н за авточасти
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Костинброд I район
Костинброд I район
Костинброд
Костинброд
Костинброд III район
Костинброд III район
с.Петърч
Костинброд I район
Костинброд II район
с.Петърч
с.Драговищица
с.Голяновци
гр.Костинброд
с.Петърч
с.Голяновци
с.Богьовци
с.Безден
с.Петърч, ул. Хан Аспарух
с.Петърч, ул. Хан Аспарух
с.Петърч, ул. В.Левски
с.Петърч, ул. Хр.Ботев
с.Петърч, ул. Ст.планина
Гр.Костинброд, Кръстовище Белица
Гр.Костинброд,Ул.Ломско шосе
Гр.Костинброд, Площад І район
Гр.Костинброд
Срещу хим.завод
Гр.Костинброд, Кръстовище Белица
Стар пазар ,ул.Славянска
Ул.Охрид
Гр.Костинброд, ул.Охрид
Гр.Костинброд
с. Драговищица
с.Градец
с.Градец
с.Царичина
с.Чибаовци
с.Опицвет
Гр.Костинброд, Ул.Детелина
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Предприятия за събиране на вторични суровини

1. „ Отпадък метал” ЕООД със седалище гр.Костинброд, ул.”Добри Чинтулов” №10
2. „ Скрапрециклинг” ООД със седалище гр.София, район Овча Купел, ул.”Любляна „ №8,
вх.1, ап.4, ет.2. В лицензията с № 794/ 14.02.2008г. е установена площадка находяща се
в гр.Костинброд, област Софийска ул.Славянска №10,имот 2458,п-л II, от кв.231 от
плана на гр.Костинброд
3. ЕТ „ Даир – Пламен Петров” – със седалище гр.София, район „ Възраждане „ жк.” Зона
Б-18”, бл.6, ет.8, ап.30.Търговецът извършва търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали на следната площадка:с.Петърч, обл.Софийска, махала „ Хаджия”, УПИ V
– 113,кв.77 по плана на с.Петърч.Местонахождението на площадката е включено в
Лицензия № 196/27.04.2005г.
4. „ Феникселит” АД- със седалище и адрес на управление гр.София, район „ Сердика”
ул.” Софроний Врачански „ № 104. В лицензията с № 182/ 22.02.2005г. е установена
площадка находяща се в гр.Костинброд, област Софийска, ул.Славянска №32,имот IX,
от кв.232 от плана на гр.Костинброд.
5. „ Стийлимпекс” ООД със седалище, гр.София, община „ Надежда”, жк. ” Надежда”, ул.”
Недко Войвода” №25. В лицензията с № 343-10/ 15.07.2003г. е установена площадка
находяща се в гр.Костинброд, област Софийска, в района на жп.гара Костинброд.


Други отпадъчни потоци на територията на община Костинброд

Освен битовите отпадъци, на територията на Община Костинброд се генерират също
производствени отпадъци, строителни отпадъци и др. В общината е силно застъпена леката
промишленост, като водещ отрасъл е хранителновкусовата промишленост. На територията на
община Костинброд функционират средни и големи предприятия, чиято продукция се
разпространява както на националния, така и международния пазар. Представители на
хранително-вкусовата промишленост са:
− Завода за безалкохолни напитки и натурални сокове Соса Cola Hellenic Bottling
Company;
− „Олинеза” ООД и „Партньори” АД, специализирана в производството на майонези,
сосове, лютеници и др.
− „Джиев” АД - предприятие за производство на птиче месо, яйца и колбаси;
− „Нива” АД – фирма за производство на растителни масла и производни;
− „ Якобс Дау Егбертс ОПС БГ” ЕООД - производство на кафе;
− „INTERION” - производство на шоколадови изделия;
− „Кенар” АД – фирмата е специализирана в производство на храни;
− „Витапрот” АД - фирмата специализирана за производство на висококачествени
комбинирани фуражи; − „Джимис” - фабрика за производство на сладоледени изделия.
Хартиено - целулозната и полиграфическа промишленост са нови сектори за
общината, но бързо се налагат като водещи. Представители на тези сектори са съответно:
− Фирма „Санитекс” произвежда всички видове санитарно-хигиенни материали с
помощта на най-съвременни технологии;
− „Мултипринт” ООД – извършва полиграфическа дейност.
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Освен гореспоменатите сектори, има също фирми които са представители на други
сектори
- „Газтрейд“ АД най-големия вносител на пропан-бутан за България,
- „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.


Утайки от пречиствателни съоръжения

След построяването на новата пречиствателна станция за битови канализационни
води започва генерирането на утайки. Понастоящем и съгласно одобрения план за
третирането им те се обезвреждат на Регионалното депо.


Строителни и инертни отпадъци

Строителните и инертните отпадъци от територията на Община Костинброд се
извозват и депонират в специални клетки на РДТБО.


Опасни отпадъци

На територията на община Костинброд се намира регистриран склад за съхранение
на пестициди № 10 в имот № 05810 в местност „Говедарника“, махала Шияковци, гр.
Костинброд с географски координати:
X 23.2275
Y 42.8063
Складът е неохраняем и в добро състояние. Заета площ на склада е около 50 кв.
метра и в него се съхраняват негодни и забранени продукти за растителна защита с
количество 2817 кг. твърда консистенция с известен произход.
3.5 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните,
обхванато население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване
На територията на община Костинброд няма изградени инсталации за предварително
третиране включително сепариране.
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На 31.01.2012 г. бе въведено в експлоатация Регионалното депо за твърди битови
отпадъци, което ще обслужва Общините Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман, Годеч
и Своге.
Заема площ от 240 дка в м. „Гоняреви падини” в землището на с.Богьовци , община
Костинброд, в площта на новото депо е включена и площадката на съществуващото общинско
сметище от 81 343 дка.
Депото отстои на: около 5 km западно от гр. Костинброд и на около 1 км
северозападно от с.Богъовци. и не попада в границите на защитена зона НАТУРА 2000.
Изграденого регионално депо отговаря на изискванията на следните Директиви на
Европейския съюз:
 Рамкова Директива за отпадъци 75/442 поправена с Директива на ЕС 91/556;
 Директива на ЕС за депа за отпадъци 1999/31.
 За РДТБО - Костинброд има издадено комплексно разрешително
№ КР 399НО/2010 на „Костинброд Еко“ АД.
Прилаганият метод на третиране е “санитарно депониране”, което се извършва на
РДТБО – Костинброд.
Депонирането на неопасни /производствени и битови/ отпадъци в РДТБО се
извършва смесено.
Разделно се депонират строителни отпадъци в отделна клетка.
Депонираните отпадъци се прибутват ежедневно с булдозер и уплътняват с
компактор. Обработените участъци се запръстяват ежеседмично.
При приемане на отпадъци в депото се извършват следните зедължителни процедури
и тези указани в условията на комплексното разрешително:

проверка на отпадъците на входа на депото и определяне на тяхното тегло /
според вида на превозното средство/;

визуална проверка на вида на отпадъците на мястото на депонирането;

удостоверяване на съответствието на отпадъка с описанието му в
документацията представена от доставчика;

отразяване получаването на отпадъците чрез описване в отчетни книги,
заверени от съответната РИОСВ по местонахождение на площадките.
Отпадъците се полагат в дадена клетка на сектори с площ, определена от Оператора с
оглед постигане на дневен работен хоризонт от 2.0м – отпадъци 1.80м + запечатващ слой
0.20м.
В описания по-горе ред се оформят всички пластове на запълване на клетките до
достигане на проектната им височина. Операторът на депото определя трасетата и вида на
настилката на временните пътища за движение на транспорта върху отпадъците.
Преди изчерпване на капацитета на клетка 1 ще започна строителството на съседната
клетка 2, за което има всички необходими разрешителни документи. Приемането на отпадъка
ще продължи в клетка 2, както и клетки 6 и 7 за съответните кодове отпадъци. Преди
изчерпване на капацитета на клетка 2, ще се построи клетка 3 и клетка 4.
Третирането на инфилтриралите води (ИВ) включва улавянето им от дренажната
система, гравитачно отвеждане извън клетките посредством събирателни шахти /СШ/ по две
за всяка клетка и колекторите до ретензионен басейн с V=700м3.
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Доставката на пречиствателното съоръжение ще се извърши в по късен период,
преди стартиране на работата на клетка 3. През този период системата ще работи в затворен
кръговрат /връщане на инфилтрата обратно в клетката/ и разпръскването му върху
отпадъците, което подпомага процесите на биоразлагане. През това време ще се следи
химичния състав на инфилтрата, който ще залегне в технологията на работа на бъдещото
пречиствателно съоръжение.
Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните наблюдавани
елементи:
-входящ контрол
-състояние на тялото на депото /топографията му/
-емисионни данни
-инфилтрат от тялото на депото
-повърхностни води
-подземни води
-газови емисии
-метеорологични данни
За обработване на депото се използва следната техника:
 Челен товарач,тип КАТЕРПИЛАР 983G, година на производство 2007 – за зимно
почистване, разриване на отпадъците и на пръстта за ежедневно запръстяване;
 Компактор, тип БОМАГ BC772 32, 35 тонен, година на производство 2006 – за
уплътняване на отпадъците
 Багер КАТЕРПИЛАР 320 SN, година на производство 2006, за изкопаване на земни
маси за запръстяване и временна рекултивация.
3.6 Рекултивация на Общинско депо за битови отпадъци
С оглед на това и в съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 от 24
август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Община
Костинброд е изготвила „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на
общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“.
Проектът подпомага
разрешаването на проблеми около депото за битови отпадъци, което не отговаря на
изискванията на законодателството и подобрява управлението им. Основната му цел е да
постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазване на директивите на ЕС и
националното законодателство в областта на управление на отпадъците. Финансирането
осигурява реализацията на екологичен проект за закриване на общинско депо за отпадъци,
което не отговаря на изискванията и подпомага изпълнението на ангажиментите на ПУДООС,
регламентирани в разпоредбите на ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г.
С изпълнението на включените дейности в обхвата на проект : Проект № DIR51222031-1-173 “Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа
за битови отпадъци на територията на Р.България, които не отговарят на нормативните
изисквания с бенефициент ПУДОС, по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031C001/09.01.2013г., се осигурява постигането и на целите на приоритетна ос 2 на ОПОС 2007-
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2013 – подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване на броя на
старите депа за битови отпадъци, елиминират се рисковете за околната среда и човешкото
здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяването на територията
на депото и извън него.
Във връзка с изпълнението на „Работен проект за техническа и биологична
рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“ с бенефициент
ПУДООС, на 14.07.2014г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1
645 727, 46 лв. Стойност на европейско съфинансиране – 1 398 868,34 лв. Национално
съфинансиране – 246 859,12 лв.
Цел на проекта е предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на
риска за околната среда и човешкото здраве чрез осигуряване на безопасно извеждане от
експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване.
Основните дейностите и етапи за изпълнението на проеката са:
 Техническа рекултивация която включва - подготвителни работи, основни
строителни работи, тяло на сметището, същинска техническа рекултивация, дренажна система
за инфилтрат, временен експлоатационен път, отводняване и мониторинг;
 Биологичната рекултивация която включва – затревяване и залесяване
Очаквания резултат от рекултивацията е подобряване на условията на околната
среда свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само
към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви, но и към създаването на
балансирани екологични системи представляващи социaлно-икономически и естетически
ценности за човека. Срока за изпъленение на проекта е 4 месеца за техническата
рекултивация и 1080 календарни дни за биологичната рекултивация
3.7 Риск за замърсяване на водоизточниците за питейно водоснабдяване, за
водопой на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни
екосистеми, за замърсяване на почви
До настоящия момент не е констатиран риск за замърсяване на водоизточниците за
питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти и чувствителни
екосистеми
3.8 Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън
тях
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места се осъществява от „ БКС – Христо Нанев” ЕООД.
Всяка година със средства събрани от такса битови отпадъци се закупуват
контейнери за битови отпадъци.
Всичко казано до тук говори еднозначно, че общинското ръководство ясно осъзнава,
че чистотата и приветливостта на града и населените места от община Костинброд са от
изключителна важност за развитието им. Поради тази причина целите залегнали в програмата
са:
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 Преустановяване на практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на
произволни, неорганизирани за целта места.
 Участие на обществеността - гражданите имат отношение към проблематиката
като причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Участието на
населението в прилагането на програми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците
е важно условие за успешното прилагане на всяка програма за интегрирано управление на
отпадъците.
ИЗВОДИ:
Необходимо е да се намери решение за програмния период на следните
несъответствия със нормативите и добрата практика:
-постигане да 2020 година на законовите цели за рециклиране и оползотворяване;
-разрешаване на въпроса с постигането на цели за обезреждане на строителните
отпадъци.
4. Почви и нарушени терени
4.1 Видове почви в община Костинброд, разпределение, категории,
собственост, начин на трайно ползване
Почвите в общана Костинброд принадлежат към клас Vertisols, тип Vertisols
/смолници/, вид Haplic / обикновенни/ .
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. По
някой морфологични признаци – механичен състав, структура, плътност и цвят, този хоризонт
се разделя на две части. След първите 30 см. започва уплътняване, което продължава и в
преходния хоризонт. Механичния състав от повърхността надолу се изменя от леко глинест
към тежко глинест, а структурата съответно от троховидно-зърнеста към буцесто-призматична.
Реакцията на почвения разтвор е неутрална. Съдържанието на хумус е в порядъка на 3-4 %.
Част от органичното вещество е свързано по специфичен начин с монтморилонитовите
вторични глинести минерали и образува органо-мнерални съединения, които придават
смолисто черния цвят на тези почви.
Характерна особеност на хумуса е и съдържанието на смоли и восъци в него. Това
определя високата му консервативност и устойчивост към различни видове въздействия.
Общото съдържание на азот в повърхностния хоризонт е около 0,237%. Сорбционния
капацитет е висок, което показва висока колоидност на почвата. Наситеността с бази е 99%.
Смолниците са едни от най-консервативните и устойчиви почви в нашата страна.
Високото съдържание на монтморилонитови глини, високия сорбционен капацитет и
неутралната реакция гарантират висока буферна способност срещу замърсяване.
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4.2

Замърсяване на почви



Замърсяване с тежки метали и нефтопродукти

В съответствие с чл. 144, ал.1, т.1 на ЗООС и Заповед № РД-22/12.01.2004г. на
Министъра на околната среда и водите е утвърдена новата мрежа за почвен мониторинг.
Мониторинговата мрежа е структурирана съгласно изискванията на ЕК/ЕАОС.
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 бензиноставциите, но за това
няма данни.
За община Костинброд / с.Богьовци / е одобрен пункт за почвен мониторинг, който е
включен като неразделна част от Националната система за мониторинг на околната
среда,която се ръководи от Изпълнителната агенция по околна среда
/ИАОС/.
Показателите за изпитване са: рН; тежки метали и металоиди / мед,цинк,олово,кадмий и
арсен/;органичен въглерод; общ азот и фосфор. Резултатите от лабораторните изисквания от
пробата, взета от пункта за почвен мониторинг в с.Богьовци не показват превишавания на
ПДК.


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
За предотвратяването на замърсяване на земите с пестициди община Костинброд е
предприела необходимите мерки, като през 1998 год. всички препарати са събрани в чували с
общо тегло около 12 тона и складирани на едно място – помещение с обща площ 50 кв.м
,собственост на Опитна станция по ягодоплодни култури. Складът е запечатан и е под
непрекъснато наблюдение.
4.3

Заблатени почви

На територията на общината няма заблатени почви.
4.4

Ерозирали почви

Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават
условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и интензивността на
валежите в съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят
интензивността на ерозията. Важно е да се има предвид, че скоростта на ерозия е различна
при различните типове растителна покривка. Естествената ерозия се ускорява под влияние на

~ 66 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
човешката дейност. Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти поинтензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под горска покривка.
На територията на общината няма силно ерозирали почви.
4.5 Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от изкопни
работи
На територията на община Костинброд има фирми извършващи геологопроучвателни, минно-добивни и преработвателни дейности.
4.6

Геолого-проучвателни дейност

- Площ „Лисия” с.Богьовци
В площ “Лисия”, землището на с. Богьовци (на североизток от селото) има ивършвано
проучване за добив на строителни материали по смисъла на чл. 2, т. 5 (пясък) от Закона за
подземните богатства (ЗПБ).
Проучвателните работи са приключили и има доказани запаси пред МОСВ.
4.7 Минно – добивната и преработвателна дейност
Кариера “Люляците”, с. Драговищица към “МДЗ Балша”АД, с.Балша, р-н Нови
Искър.
Кариера “Люляците” към “МДЗ Балша”АД е разположена в землищата на
с.
Драговищица и с. Царичина, където се добиват и преработва доломитни варовици.
Общата площ, на която е разположена кариерата и обслужващите я обекти са
1701,95дка, от които 859,95 дка от горски фонд и 842,00дка от селско стопанския фонд.
Кариера ”Люляците” се разработва по открит способ. При експлоатацията на
находището се прилага транспортна схема и се извършват пробивно – взривни работи (ПВР).
Добитата суровина се транспортира до производствената площадка, където се преработва на
различни фракции. Използваните взривни вещества (ВВ) при ПВР са дисперсен амонит със
състав – гранулирана амониева селитра, нафтонит. За ПВР Дружеството има собствен склад за
съхранение и ползване на ВВ. На получените извънгабаритни късове варовик се извършват
вторични ПВР.
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.
На “МДЗ Балша”ЕАД има издадено Решение № 29 – 9/97г. по ОВОС на ВЕЕС при МОСВ
и разрешително за водоползване № 0777/01.03.2002г. издадено от МОСВ.
Със Заповед № РД – 09 – 817/28.04.01 на Кмета на Столична община в СДВР е
създадена организация за осъществяване на контрол върху движението на товарните
автомобили по определени маршрути до и от завода.
Кариера “Градец”, с. Градец към “Пътища и съоръжения”ЕАД, гр. София, ул. “Евлия
Челеби” № 58, р–н Витоша
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Добивът и първичната преработка на варовик се осъществява от кариера ”Градец” и
трошачно – сортировъчна инсталация (ТСИ). Суровината, получена от добивната и
преработвателна дейност е предназначена за нуждите на Дружеството.
Кариерата се намира югозападно от с. Градец, общ. Костинброд. Обектът е на 2.5км
от населеното място – с. Градец и на 1.5км от отклонението на пътя гр. Костинброд – с.
Градец.
Добивът се извършва от едноименното находище ”Градец” с два участъка: “Южен” –
49.92дка и “Градище” – 39.10дка. В близост до кариерата се намира площадка, където са
разположени: ТСИ с площ 21.45дка; административна сграда, която е тип “гаражна клетка”;
открит склад, както и депа за готовата продукция.
Добивът на варовика се извършва по открит способ. След провеждане на ПВР,
взривената суровина се извозва до ТСИ с автотранспорт. На получените извън габаритни
късове варовик се извършват вторични ПВР. Добитата скална маса се натрошава в
инсталацията до фракции, необходими за последващия производствен цикъл: асфалтови
смеси.
За извършване на ПВР се използват услугите на външна фирма и затова за взривни
вещества (ВВ) няма складови помещения. До инсталацията са разположени депата за готова
продукция. Обектът няма собствен водоизточник и не е водоснабден, защото за
производствения цикъл не се използва вода. За питейно – битови нужди на обслужващия
персонал се осигурява бутилирана минерална вода. Отпадъчни води се не се формират от
пряката производствена дейност. Формират се само битово–фекални води. За работещите на
обекта има изградена септична яма и външна тоалетна.
Кариерата и площадката са имоти, собственост на “Пътища и съоръжения”ЕАД с
планоснимачни №: 253 – 18дка; 362 – 23.051дка и 352 – 13.121дка, от които нарушени терени
с общата площ 110.47дка.
Няма рекултивирани площи в обхвата на кариера “Градец”.
На обекта няма източници на вредни лъчения, а източници на шум се явяват ТСИ и
използваната механизация (сонди, автотранспорт и др.).
При добива и първичната преработка на варовика се формира производствен отпадък
– извънгабаритна скална маса, откривка и др., които се депонират на определени площадки.
Битовите отпадъци се събират в чували и се извозват на депо Костинброд.
Кариера „Целовижда”, с.Опицвет, към „ГБС-Инфраструктурно строителство” АД - гр.
София.
Кариера „Целовижда”, се намира в землището на с.Опицвет, Община Костинброд,
Софийска област.
Находището е разположено на североизток от гр.Сливница и югозападно от
с.Опицвет.
Находището отстои на около 32 км. от гр.София и 10 км. от гр.Костинброд.
Най-близо разположените населени места са с.Опицвет и гр.Сливница съответно на
1050 м. и 1027 м.
Предвижда се добивната дейност да се извърши на площ от 438,4 дка., която площ от
находището е отдадена на концесия.
Находище „ Целовижда” основно е изградено от варовици и доломити с долносредно триаска възраст, принадлежащи към Искарската карбонатна група.
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Кариера ”Целовижда” се разработва по открит способ. След провеждане на ПВР,
взривената суровина се извозва до ТСИ с автотранспорт. Добитата скална маса се натрошава в
инсталацията до фракции, необходими за последващия производствен цикъл.
Битовите отпадъци се предвижда да се събират в кофи тип ”МЕВА” и веднъж
седмично да се извозват до депо Костинброд.
За формираните битово–фекални води има изградена септична яма.
4.8

Замърсени почви с вредни вещества и отпадъци

Не са провеждани наблюдения за площи замърсени с вредни вещества или отпадъци.
В процеса на запръстяване на депото на гр.Костинброд е възможно инцидентно замърсяване
с отпадъци на района, за което периодично се извършват оборки, за което не се води
статистика.
ИЗВОДИ
На територията на община Костинброд няма замърсени почви с тежки метали и
нефтопродукти.
Няма силно ерозирали терени.
Взети са превантивни мерки за недопускане замърсяване на почвите с пестициди.
На територията на общината се извършва геолого-проучвателна, минно-добивна и
преработвателна дейности.
5. Защитени територии и биоразнообразие
5.1 Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване за
рекреационни цели, за дърводобив, за други цели.
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Горският фонд на обшина Костинброд със следните населени места: с.Безден,
с.Богьовци, с.Бучин проход, с.Голяновци, с.Градец, с.Драговищица, с.Дреново, с.Дръмша,
гр.Костинброд, с.Опицвет, с.Петърч, с.Понор, с.Царичина и с.Чибаовци е обособен в
Горскостопански Охранителен Участък (ГСУ) „Кастинброд”, попадащ в границите на Държавно
Горско Стопанство (ДГС) “София”. На север граничи с Държавно горско стопанство “Годеч” и
Държавно горско стопанство “Своге”, на изток – ГСУ „Нови Искър”, на югозапад с ГСУ „Люлин”,
и на запад с ГСУ „Сливница” и ГСУ „Драгоман”,
Държавно горско стопанство “София” - ГСУ Костинброд е разположен в Западна
България – в Мизийската горскорастителна област, Краищенско-Ихтиманска подобласт.
Релефът е изключително разнообразен, в резултат от сложното и продължително
палеогеографско развитие.
До повечето горски комплекси водят предимно черни и по-рядко чакълирани пътища,
а на места извоза на дървения материал става по коларски пътища, временно приспособени
за движение на камиони.
Териториалният обхват за контрол и охрана на ГФ за община Костинброд е с обща
площ от 6 869.0 ха, от която 5 762.7 ха ( 84.2%) залесена, 343.6 ха (5.0 %) незалесена
дървопроизво- дителна и 732.7 ха (10.8 %) недървопроизводителна. Процента на лесистос е
20.3%.
Във връзка с извършения процес на възстановяване на собствеността в горите и
земите от горския фонд и изработените Карти на възстановената собственост (КВС) на
землищата разположени на територията на общината е извършена следната диференциация
по собственост:

Видове собственост на горите и земите в ГСУ Костинброд
Община

Държавни

частни

общински

общински

гори на

гори на

Общо

Град

гори и

гори и

гори и

гори по

Религ

юридич

гори и

земи

земи

земи

чл.19 (ВСО)

орган

лица

земи

Х е к т а р и
Костинброд

4 773.1

1 624.3

109.4

95.4

100.4

136.4

6 839.0

%

69.8

23.7

1.6

1.4

1.5

2.0

100.0

в това число гори и земи в Селскостопанския фонд (СФ) по собственост
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Видове собственост на горите СФ в ГСУ Костинброд
Община

държавни

частни

общински

общински

гори на

гори на

Общо

град

гори и

гори и

гори и

гори по

Религ

юридич

гори и

земи

земи

земи

чл.19
(ВСО)

орган

лица

земи

Х е к т а р и
Костинброд

9.3

69.1

40.8

95.4

-

-

214.6

%

4.3

32.2

19.0

44.5

-

-

100.0

Държавните гори в община Костинброд са със запас от 455 775 куб.м.
Според петрографската карта на България, разнообразието на основните скали на
територията на обшината е голямо. Геоморфоложката възраст на скалните образувания е
сравнително млада – кредни варовици и пясъчници, кредни мергели, плиоценски глини и
пясъци, квартерни чакъли и пясъци.
Разпределение на основната скала

Почвен тип
Варовик
Глина
Конгломерати
Мергел
Пясъчник
Речен нанос
Шисти

Обща площ в ха.

%

2224
167
3569
6,5
534
7.2
1.4

32.55
2.44
52.24
0.01
7.81
0.01
0.01

Обшина Костинброд се отличава с разнообразни почви, поради различия в
надморските височини, разнообразния релеф, климат и геоложка основа. За тяхното
уточняване и за по-пълната характеристика на лесорастителните им свойства са използвани
данните от почвени профили.
Алувиално-делувиални почви
Те са млади и непрекъснато подмладяващи се образувания, лишени от много
признаци, характерни за пълно профилните почви. Развити са предимно край водни течения и
задбаражни насипи.
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Почвата е дълбока и много дълбока и свежа до влажна. Бедна до средно богата на
хумус и азот и средно богата до богата на фосфорни окиси. Поради благоприятния воден
режим, почвата е много плодородна.
Канелени излужени горски почви
Главна особеност на тези почви е наличието на силно оподзолен хумусноакумулативен А-хоризонт с леко песъчливо-глинест състав и рязко очертан под него, тежко
глинесто-илувиален В-хоризонт, които са образувани при условията на подчертано кисела
среда. Заети са главно от чисти и смесени насаждения от зимен дъб, цер, космат дъб, габър и
култури от черен бор.
Кафяви тъмни горски почви
Развити са изключително по склонове със сенчести изложения, под букови или
вторично тревни формации над 800 метра н.в. Характеризират се с голямо натрупване на
хумусни вещества в А-хоризонт. Добре запасени са с азотни съединения, а фосфорните окиси
са в достатъчно количество. Почвите са тежко до средно песъчливо – глинести, със слабо
кисела до неутрална реакция. Добрата запасеност на почвата с хранителни вещества,
голямата мощност на почвения профил и благоприятния воден режим.
Кафяви горски преходни почви
Разпространени са предимно по билата на склоновете с източни и западни
изложения, с подчертано изпъкнал профил, обрасли с букови, габърови и зимендъбови гори.
Почвата е с маломощен хумусен хоризонт, но е добре запасена с хумусни вещества и
фосфорни окиси. Имат слабо кисела до неутрална реакция и са тежко до средно песъчливо
глинести.
Кафяви горски светли почви
Разположени са на склонове с южна компонента и над 800 м н.в. Хумусният хоризонт
е с малка мощност и е най-беден на хумусни вещества. Сравнително добре са запасени с
азотни съединения. Недостатъчно е количеството на фосфорните окиси. Кафявите горски
светли почви са леко песъчливо-глинести, средно до силно каменливи, с кисела реакция по
целия профил.
Хумусно-карбонатни почви
Тя е образувана върху карбонатна основа и е със скъсен почвен профил от типа АС,
А(АС), С до 50-60 см. Хумусно-акумулативният хоризонт е средно мощен до 30 сантиметра и
добре запасен с хумус - до 7.54%. Високото хумусно съдържание на почвата е обусловено от
наситеността на абсорбционния им комплекс с калциеви обменни бази, което не позволява
лесното разграждане и изнасяне на хумусните вещества в дълбочина. По механичен състав
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почвата е тежко песъчливо-глинеста с различно скелетно съдържание. Често на повърхността
на хумусно-карбонатните почви е излязла основната скала и са се образували обширни
нелесопригодни голини.
Обуславят бедни месторастения В1,2(125), В1,2(145), върху които са се настанили келяв
габър, мъждрян, айлант, космат дъб, цер и други, но на северни склонове се срещат и средно
богати месторастения С2(124), заети със смесени благунови, церови, габърови и др.
насаждения.
Разпределение на почвените типове

Почвен тип

Обща площ в ха.

алувиално-делувиална
канелена излужена
кафява тъмна
кафява преходна
кафява светла
хумусно-карбонатна
нелесопригодни площи
Общо за ГСУ”Костинброд”

%

23.4

0.3

1748.2

25.6

30.0

0.4

2418.9

35.4

551.7

8.1

1695.5

24.8

371.3

5.4

6839.0

100.0

Защитни и рекреационни гори и земи и защитени територии
Разпределение на общата площ по функции

ФУНКЦИИ
Дървопроизв. и средообр.
Вододайна зона пояс II
Вододайна зона пояс III
Всичко водоохранни
Нелесопригодна площ
Всичко противоероз.
Защитна ивица шосе
Всичко мелиоративни
Зелена зона
Семепроизв.насаждение
Защитена зона птици
Защитена зона хабитати
Защитени зони смесени
Всичко зони НАТУРА 2000
ВСИЧКО

ХА

%

2724,4
0,1
0,9
1,0
7,4
7,4
16,8
16,8
1189,5
14,4
22,3
2386,5
476,7
2885,5
6839,0

39,8
0,1
0,1
0,2
0,2
17,4
0,2
0,3
35,0
7,0
42,3
100,0
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Странични ползвания
 Паша
Горско стопански
участъци
Собственост

обща
площ

Разрешена

% от

допустим брой

площ за

общ.

Добитък

паша

площ

ха

едър

Дребен

ГСУ “Костиброд” - общо

6 839,0

2 866,1

42,0

2 866

1 4 330

в т.ч. Държавна собственост

4 773,1

1 726,1

36,2

1 726

8 630

Технико-укрепителни мероприятия
В ГФ на община Костинброд ерозионните процеси имат ограничен характер, като се
срещат 120.3 ха нелесопригодни голини (1.8%) и 55.9 ха нелесопригодни площи (0.8%) от
общата площ на участъка. На територията на общината преобладават равните, полегатите и
наклонени терени – 62.8% , а стръмните и много стръмни терени са – 37.2 % и затова не са
проектирани технико-укрепителни съоръжения от по - едър мащаб (баражи, диги и други).
Борбата с ерозионните процеси върху земите от горския фонд се предвижда да се води чрез
залесяване и създаване на култури върху голи площи, залесяване за увеличаване пълнотата на
изредени насаждения и култури. За предотвратяването на ерозията голямо значение ще има
правилното извеждане на възобновителните и отгледни сечи и начина на почистване на
сечищата.
Основният дял в борбата с ерозията ще заема зеленото укрепване на
застрашените от развитие на ерозионни процеси терени.
5.2 Билки с търговско значение, находища , използване
Списък на лечебните растения
в района на обшина Костинброд според Хорологичния атлас на България
- Бъзак (Нисък бъз, Тревист бъз) – Sambucus ebulus L. (Сем. Бъзови – Caprifoliaceae)
- Бял равнец (Хилядолистен равнец) – Achillea millefolium gr. Сем. Сложноцветни Asteraceae)
- Горицвет - Adonis vernalis L. (Сем. Лютикови - Ranunculaceae)
- Горски слез - Malva sylvestris L. (Сем. Слезови - Malvaceae)
- Еньовче същинско - Galium verum L. (Сем. Брошови - Rubiaceae)
- Жълт кантарион лечебен,
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- Лечебна звъника - Hypericum perforatum L. (Сем. Звъникови – Hypericaceae)
- Зърнастец елшовиден - Frangula alnus Mill. (Сем. Зърникови - Rhamnaceae)
- Иглика лечебна - Primula veris L. (Сем. Игликови - Primulaceae)
- Коприва обикновена – Urtica dioica L. (Сем. Копривови - Urticaceae)
- Кукуряк миризлив - Helleborus odorus W. et K. (Сем. Лютикови - Ranunculaceae)
- Лудо биле, Старо биле - Atropa bella-donna L. (Сем. Картофови - Solanaceae)
- Малина - Rubus idaeus L. (Сем. Розоцветни – Rosaceae)
- Маточина - Melissa officinalis L. (Сем. Устноцветни – Lamiaceae)
- Мащерка българска - Thymus longidentatus (Deg. et Urum.) Ronn. (Сем. Устноцветни –
Lamiaceae)

- Мечи лук (Левурда, Див чесън) - Allium ursinum L. (Сем. Кремови - Liliaceae)
- Мразовец, Кърпикожух, Есенен минзухар – Colchicum autumnale L. (Сем. Кремови Liliaceae )
- Мъждрян - Fraxinus ornus L. (Сем. Ясенови – Oleaceae)
-Обикновен дрян - Cornus mas L. (Сем. Дрянови – Cornaceae)
- Обикновен здравец - Geranium macrorrhizum L. (Сем. Здравецови - Geraniaceae)
- Обикновен риган - Origanum vulgare L. (Сем. Устноцветни – Lamiaceae)
- Обикновена леска - Corylus avellana L. (Сем. Брезови – Betulaceae)
- Обикновена мента (джоджен) - Mentha spicata complex Ehrh. (L.) Huds. (Сем.
Устноцветни – Lamiaceae
- Обикновена шипка - Rosa canina L.s.l. (Сем. Розоцветни – Rosaceae
- Планинска чубрица - Satureja montana
- Синя жлъчка грапавоплодна - Cichorium intybus L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae)
- Смардлика - Cotinus coggygria Scop. (Сем. Смрадликови – Anacardiaceae)
- Червен (обикновен) глог - Crataegus monogyna Jacq. Сем. Розоцветни – Rosacea
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- Червен кантарион обикновен - Centaurium erythraea Rafn. (Сем. Тинтявови Gentianaceae)
- Черен бъз - Sambucus nigra L. (Сем. Бъзови – Caprifoliacea)
5.3. Защитени територии – вид , собственост, защитени територии само в обхвата на
разглежданата община ли е , или в съседни общини, посещаемост , изходни туристически
пунктове, доколко има туристически потенциал, ако няма посещаемост – причини
Съгласно действащият от 1999 г. Закон за защитените територии в Република
България те се групират в следните категории: резерват, национален парк, природна
забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност.
Защитени зони по „Натура 2000” на територията на Община Костинброд

Мрежата „Натура 2000” е създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за
местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък
на политиката за опазване на природата в Европа.
С приемането на Закона за биологичното разнообразие през 2002 год. започна нов
етап в развитието на българската природозащита. Един от най-значимите нови моменти е
създаването на законова предпоставка за изграждане на Национална екологична мрежа, като
част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това е изграждаща се мрежа от
защитени природни райони в Европейския съюз. Тя се изгражда на базата на две директиви:
Директива 79/409 за опазване на дивите птици, наричана Директива за птиците и Директива
92/43 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, наричана
Директива за хабитатите. НАТУРА 2000 се състои от специални “защитени зони”.
НАТУРА 2000 не е система от строги природни резервати, където всички човешки
дейности са забранени. В много места от мрежата по-голямата част от територията
продължава да бъде частна собственост и ударенията ще бъдат върху осигуряването на
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подходящо екологично, икономическо и социално бъдещо управление. Икономически
дейности, които не пречат на опазваните видове или местообитания спокойно могат да бъдат
развивани. Целта на мрежата „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и
местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа, без оглед на
национални или политически граници. Очаква се мрежата „Натура 2000” да обхване почти
една пета от територията на ЕС. Това означава, че тя представлява неразделна част и от нашия
селски пейзаж, в който на хората е отредено централно място в управлението и развитието на
защитените зони.
На територията на общината са разположени три защитени зони по Директива
Натура 2000, както следва:
1. 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
2. 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 съвет
(ДВ, бр. 21 от 2007г.), която представлява Защитена зона Птици
3. 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
В обхвата на Община Костинброд няма защитени територии, обявени по реда и
Закона за защитените територии.
5.4 Защитени видове растения и животни
Биологичното разнообразие на територията на община Костинброд е изключително
богато.
При изпълнението на проект на общината и неправителствени организации в периода
2006-2010 г. бяха установени 987 вида висши растения, 250 вида пеперуди, 19 вида водни
кончета (и още 20 вида вероятни), 9 вида земноводни, 10 вида влечуги, 220 вида птици, 32
вида бозайници (без прилепите), 16 вида прилепи и 165 вида гъби.
Със специален природозащитен статут на територията на общината са следните
видове и местообитания:
РАСТЕНИЯ
Видове, включени в Прил. 2 на ЗБР :
Bromus moesiacus
Видове, включени в Прил. 2а на ЗБР:
Carex buxbaumii
Carex disticha
Carex punctata
Lathyrus palustris
Poa palustris
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Видове, включени в Прил. 3 на ЗБР :
Anemone sylvestris, Astragalus wilmottianus, Dactylorhiza incarnata, Delphinium fissum,
Eryngium palmatum, Galanthus elwesii, Goniolimon tataricum, Himantoglossum caprinum,Orchis
papilionacea, Paeonia tenuifolia, Pedicularis palustris, Potamogeton trichoides, Salix rosmarinifolia,
Trinia glauca, Verbascum eriophorum, Viola pumila
Български ендемити:
Bromus moesiacus
Балкански ендемити:
Achillea clypeolata, Armeria rumelica, Astragalus wilmottianus, Asyneuma anthericoides,
Bupleurum apiculatum, Campanula sparsa, Centaurea chrysolepis, Cerastium petricola,
Chamaecytisus calcareus, Chamaecytisus jankae, Dianthus cruentus, Dianthus moesiacus, Eryngium
palmatum, Festuca stojanovii, Hypericum rumeliacum, Knautia macedonica, Minuartia bosniaca,
Nonea atra, Pastinaca hirsuta, Peucedanum aegopodioides, Peucedanum oligophyllum, Saponaria
stranjensis, Scabiosa triniifolia, Senecio macedonicus, Sesleria atifolia, Tragopogon balcanicum,
Tragopogon pterodes, Trifolium dalmaticum, Verbascum eriophorum
ЖИВОТНИ
Видове, включени в Прил. 2 на ЗБР :
Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos,
Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Aythya nyroca, Bombina
variegata, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Canis
lupus, Caprimulgus europaeus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra,
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Crex crex,
Cygnus cygnus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta,
Emberiza hortulana, Emys orbicularis, Eriogaster catax, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco
peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva,
Grus grus, Hieraaetus pennatus, Himantopus himantopus, Ixobryhus minutus, Lanius collurio, Lanius
minor, Larus minutus, Lullula arborea, Lutra lutra, Lycaena dispar, Melanocorypha calandra, Milvus
migrans, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis
myotis, Neophron percnopterus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pernis
apivorus,Philomachus pugnax, Picus canus, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Polyommatus,
eroides,
Porzana
parva,
Porzana
porzana,
Rhinolophus
blasii,
Rhinolophus
ferrumequinum,Rhinolophus hipposideros, Spermophilus citellus, Sterna hirundo, Sylvia nisoria,
Tringa glareola, Triturus karelinii, Vormela peregusna
Видове, включени в Прил. 2a на ЗБР :
Anser albifrons
Merops apiaster
Видове, включени в Прил. 3 на ЗБР :
Ablepharus kitaibelii, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus,
Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alcedo
atthis, Anguis fragilis, Anthus trivialis, Apus apus, Asio otus, Athene noctua, Aythya nyroca, Bombina
variegata, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo buteo, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Charadrius dubius, Ciconia ciconia,
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Cinclus cinclus, Circus aeruginosus, Coccothraustes coccothraustes, Coronella austriaca, Corvus
corax, Crex crex, Delichon urbica, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor,
Dendrocopos syriacus, Elaphe longissima, Emberiza cirlus, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana,
Emberiza melanocephala, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Erithacus rubecula, Falco
vespertinus, Fringilla coelebs, Galerida cristata, Gallinula chloropus, Hieraaetus pennatus, Hirundo
daurica, Hirundo rustica, Hyla arborea, Hypsugo savii, Jynx torquilla, Lacerta viridis, Lanius collurio,
Lanius minor, Lanius senator,Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Miniopterus schreibersii,
Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava feldegg, Myotis blythii, Myotis
capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri,
Nyctalus noctula, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Parnassius mnemosyne, Parus
ater, Parus lugubris, Parus major, Parus palustris, Passer hispaniolensis, Passer montanus,
Perisomena caecigena, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus collybita, Picus canus, Picus viridis,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Podiceps
cristatus, Porzana parva, Porzana porzana, Ptyonoprogne rupestris, Remiz pendulinus, Rhinolophus
blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Salamandra salamandra, Saxicola
rubetra, Saxicola torquata, Serinus serinus,Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Sylvia borin,
Sylvia communis, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Triturus karelinii, Triturus
vulgaris, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Tyto alba,
Upupa epops, Vanellus vanellus, Vespertilio murinus, Vipera ammodytes, Zerynthia polyxena
МЕСТООБИТАНИЯ
Местообитания, включени в Прил. 1 на ЗБР
3150 Естествени еутрофни езера
3260 Равнинни или планински реки с растителност Ranunculion fluitans и Callitricho-Batrachion
40AO Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Аlysso-Sedion albi
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
6510 Низинни сенокосни ливади
7230 Алкални блата
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8310 Неблагоустроени пещери
9170 Дъбово-габърови гори (Galio-Carpinetum)
91МО Панонско-Балкански гори от цер и горун
92АО Крайречни галерии от върби и тополи

6. Зелени площи в населените места.
По разположението, предназначението и вида на зелените площи в населените места
на общината биват:
1.
Зелени площи за общо ползване / ползват се за всекидневен отдих /
2.
Насаждения със специално предназначение – зелени площи към обществени
сгради, училища, детски заведения и др.
3.
Следва да се отчете наличието на дворна зеленина, чиято интензивност е
значителна в парцелите за индивидуално жилищно строителство и оказва благоприятно общо
въздействие върху микроклимата.
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Зелените площи в централната част на града са покрити главно с цветя, храсти и
трева.
Уличното озеленяване е предимно от бреза, ясен, кестен, липа и др.
Индивидуалните парцели са озеленени с цветни лехи, плододайни и цветни храсти, и
различни овощни видове.
Поддържането на зелените площи за широко обществено ползване се осъществява от
„ БКС – Христо Нанев” ЕООД.

7. Шум, радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения
Източници на шума и население, подложено на въздействия
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в
околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.
Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градска
територия се различават промишлен (производствен), транспортен, шум от строителство и
битов шум. В зависимост от характера (постоянен, периодично, повтарящ се, прекъснат),
честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на
експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно.
Основният аспект на вредното въздействия на шума, разгледан в настояща програма
е свързан с вредното влияние върху човешкия организъм и здраве. Подлежащите на контрол
обекти са източниците на шум, намиращи се в промишлени зони, жилищни зони и в близост
до жилищни зони.
Промишлен шум
В РИОСВ - София не са постъпили сигнали и жалби за наднормено излъчване на шум
на територията на община Костинброд.
Операторите извършват собствен мониторинг на нивата на шум в околната среда,
като до момента от представените доклади с резултати от извършени СПИ, не са
регистрирани превишения над граничните стойности, определени в Наредба № 6
от 26
юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от
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шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
Шум от битови източници
Шумът от битови източници е с локален обхват и краткотрайна експозиция.
Транспортен шум
Основния източник на шумово
гр..Костинброд е автомобилният транспорт.

натоварване

в

урбанизираната

среда

на

Данни от единната система за мониторинг.
Нормирането на шума в Р. България е извършено чрез Наредба No 6 от 26 юни 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от МЗ и МОСВ.
Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда/ ДВ,бр.74/2005г./
Министърът на здравеопазването организира създаването, функционирането и
ръководството на Национална система за мониторинг на шума в урбанизирате територии в
съответствие със Закона за здравето.
Съгласно чл.12, ал.1 от горе цитирания закон Министърът на околната среда и
водите организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на
шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите
промишлени дейности по Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на
околната среда/ЗООС/.
Шумова карта не/ е изготвяна за града и общината.
Радиационно състояние на атмосферния въздух
Съставна част от общинския план за защита при бедствия е план за защита при
ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества.
Целта на плана е да се създаде оптимална организация за успешно осъществяване на
мероприятията за защита на населението и националното стопанство, за управление на
административната и стопанска дейност в условия на повишена радиация и за ликвидиране
на последствията от евентуална авария.
За измерване на радиационния фон на територията на общината има изграден пост
за наблюдения. Същият е в дежурната стая, а измерването се осъществява от дежурния по
Общински съвет за сигурност три пъти дневно-сутрин в 5:00 часа, на обяд 12:00 часа и вечер в
18:00 часа. Данните от измерванията се отразяват в специален дневник.
Измерването на радиационния фон се осъществява с прибор РР-51М.
Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на
територията на общината няма.
8. Управленски капацитет
8.1 Наличие на комисии/отдели/сектори/отделни специалисти в Общинския
съвет/общинската администрация/ - отговорности и задачи, които изпълняват;
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В Общинския съвет – Костинброд няма самостоятелна комисия за околна среда.
Екологичните въпроси са предмет на обсъждане от Комисията по „Устройство на територията
и опазване на околната среда” /УТ/.
В общинската администрация няма обособен отдел по опазване на околната среда.
Към Дирекция "Устроиство на територията, Управление на собствеността, Строителство,
Евроинтеграция, Местни данъци и такси, Социални и хуманитарни дейности, Опазване на
околната среда, ГРАО" е назначен младши инспектор „Екология” с висше образование, който
се занимава с всички въпроси, свързани с опазване на околната среда.
Контрол по опазване на чистотата, околната среда и зелената система на територията
на община Костинброд се осъществява и от Общински инспекторат. Инспекторатът
осъществява дейността си възоснова на Правилник за организацията и дейността на
Общински инспекторат към община Костинброд, назначени са 11бр. служители.
Общинския съвет приема общинската програма за околна среда, както и всички
други програми, свързани с компонентите и факторите на околната среда и контролира
изпълнението им (чл.79, ал.4 от ЗООС).
Общинската администрация е изпълнителен орган на местното самоуправление и се
представлява от кмета на общината. Функциите на кмета на общината по отношение на
околната среда са подробно разписани в чл.15 от този ЗООС.
Кметът на общината е компетентния орган, отговарящ за разработването, в т.ч.
актуализирането на програмата по опазване на околната среда, като ежегодно внася в
общинския съвет отчет за изпълнението на програмата, а при необходимост - и предложения
за нейното допълване и актуализиране (чл79, ал.5 от ЗООС).
Отчетът се представя за информация и в РИОСВ – София. До настоящия момент
община Костинброд стриктно спазва тези свои законови задължения.
Кметът на общината е компетентния орган, отговарящ за разработването, в т.ч.
актуализирането и на други „подпрограми“ влизащи в обхвата на Програмата по околна
среда. Тази програма е разработена и е неразделна част от нея, а именно:
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община
Костинброд с период на действие - 2014-2018 г.
Общински наредби в разглежданата област:
С управлението на околната среда са директно свързани следните общински
Наредби:
С решение № 485 / 29.01.2010 г. на Общински съвет – Костинброд е приета Наредба
за управление на отпадъците на територията на Община Костинброд.
С решение № 182/29.07.2008г. на Общински съвет – Костинброд е приета Наредба за
изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на
община Костинброд.
С Решение № 870/30.06.2011 год. на Общински съвет Костинброд /изм. и доп. С
Решение №158/21.04.2016 г. на ОбС-Костинброд/ е приета Наредба за обществения ред на
територията на община Костинброд.
С решение № 440/ 06.11.2009г. на Общински съвет – Костинброд е приета Наредба за
реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Костинброд.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Костинброд. В сила от 01.02.2003 г, изм. и доп. с Решение №
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155/31.03.2016 год. на ОбС-Костинброд.
С решение № 576/ 27.05.2010г. на Общински съвет – Костинброд е приета Наредба за
ползване на общински пасища и мери на територията на община Костинброд. /изменена с
Решение №71/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/)
С решение № 558/17.12.2013г. на Общински съвет – Костинброд е приет Общински
план за развитие 2014-2020г.
8.2 Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни
ведомства от компетенциите на които са въпроси по опазване на околната среда, в
териториалния обхват на които попада общината
Контрол за спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда, в
т.ч. изпълнението на Програмата е РИОСВ - София:
Община Костинброд извършва обмен на информация за състоянието на околната
среда и със следните институции : Басейнова Дирекция Дунавски район гр. Плевен, РЗИ София
област, Регионална дирекция по горите, Напоителни системи –Плевен, ОДБХ-София област и
др.
Отчетността е основен елемент на документирането и систематизирането на
събраната информация за състоянието на компонентите и факторите на околната среда.
Следвайки йерархичната схема на документиране, е необходимо всички физически и
юридически лица, които извършват дейности, оказващи въздействие върху околната среда, да
разработват и предоставят на общината нормативно указаната документация. Отчети, както и
други документи, все още не се подават от всички причинители на замърсяване, което води
до непълноти в събираната информация.
Съвременната нормативна уредба дава възможност да се изгради една цялостна
система за документиране.
Спазването на разпоредбите на специализираните наредби ще осигури основната
част от документирането на системата за опазване на околната среда.

Сътрудничество със съседни общини, бизнеса и НПО
околната среда

по проблемите на

Общината членува в следните организации:

Национално сдружение на общините в Република България.

Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд,
регистрирано на 10.05.2011 година.

Сдружение на Югозападните общини
В областта на околната среда общинската администрация и общинския съвет си
взаимодействат както с обществени структури, така и с неправителствения сектор. Това
сътрудничество осигурява адекватност на общинската програма по опазване на околната
среда и на свързаните с нея „подпрограми“ по отношение на обществения интерес.
Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана и допълвана в
зависимост от този интерес.
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Община Костинброд осъществява добро взаимодействие с НПО с интереси към
екологията.
При реализирането на проекти и инициативи с екологична насоченост активно
участие взимат граждани, ученици, еко-клубове, фирми, както и бизнесмени.

Сътрудничество с бизнеса
Общината поддържа тясно сътрудничество с бизнеса по въпроси, свързани с
екологични проблеми. Експерти от общината участват в проверки, общината съдейства и
подкрепя екологосъобразни инвестиционни намерения и проекти.


Трансгранично сътрудничество
Общината поддържа и трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. В
рамките на това сътрудничество се разработват и реализират редица проекти
8.3

Информиране на обществеността – използвани подходи и механизми

Информация за състоянието на околната среда
Община Костинброд активно работи за улесняване достъпа на гражданите до
екологична информация, повишаване на тяхната екологична култура и образование,
насърчаване на участието им в процесите на вземане на решения, касаещи околната среда.
Ръководи се от разбирането, че информираността е важен елемент за осмисляне на местните
екологични проблеми от страна на обществеността и за активно формиране на обществено
поведение за грижа към околната среда.
Всички актове на Общинския съвет Костинброд се довеждат до знанието на
населението, чрез средствата за масово осведомяване или чрез Интернет страницата на
Община Костинброд. Заседанията на комисиите и сесиите на съвета са публични.
Общинската администрация информира населението на община Костинброд за
състоянието на околната среда за изпълнението на мерките от общинската програма за
опазване на околната среда, както и за реализацията на проекти с екологична насоченост чрез
следните механизми:

публикуването на информация на интернет страницата на общината;

възможност за достъп до информация, в т.ч. чрез Общинския център за адм.
обслужване и информация за граждани.

Информационно табло – 1 брой във фоайето на общината.

Публикации в медии;

Обществени обсъждания;

Екологични кампании
8.4 Мобилни и стационарни системи за наблюдение и контрол на качеството на
околната среда /въздух, води и т.н./


Националната система за мониторинг на околната среда
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Наблюдение и контрол на околната среда се извършва чрез Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС). Системата е създадена и функционира в
съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда. Чрез нея се осигурява
своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и
факторите, въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на
дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.
Системата се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез
Изпълнителната агенция по околна среда. ИАОС, която администрира системата.
Оценките на състоянието на компонентите на околната среда на регионално ниво се
извършват от РИОСВ- София област, оценките и докладванията на състоянието на водните
ресурси на басейново ниво – от БДДР.
Системата включва Националните мрежи за мониторинг на: атмосферен въздух, води,
земи и почви, гори и защитени територии, биологично разнообразие, радиологичен
мониторинг и мониторинг на шума. В обхвата на НСМОС се включват и контролноинформационните системи за: емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите
на отпадъчни води във водни обекти, информационна система за отпадъците,
информационна система за опазване на земните недра.
ИАОС поддържа информационни бази данни на национално и регионално ниво.
Базите данни и на национално и регионално ниво са структурирани по компоненти на
околната среда с използване на общи номенклатури.
Няма мониторингови пунктове на системата НСМОС на територията на община
Костинброд.
8.5 Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с
опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на фирмите, осъществяващи
съответната дейност
Общинската администрация осъществява административно, методическо и
финансово управление и контрол на повече от 40 броя второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити и дейности и предоставя административни и публични услуги на
населението.
Административно-техническо обслужване в Община Костинброд е организирано на
принципа „едно гише” на партерния етаж на общинската административна сграда, като
услугите са ясно обозначени, лесно достъпни, включително и за хора в неравностойно
положение - "Център за информация и услуги на гражданите" – Сградата на Община
Костинброд.
8.6

Третиране на отпадъците

Оператор на РДТБО е „Костинброд Еко” АД, притежаващо съответното комплексно
разрешително за извършване на дадената дейност.
8.7

Водоснабдяване и канализация
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Водоснабдителните мрежи в населените места и канализационната мрежа в гр.
Костинброд, с.Петърч и с.Драговищица се поддържат и експлоатират от Ви К – София област,
клон Костинброд.
8.8

Озеленяване и чистота на населените места

Озеленяването и поддържането на зелените площи на територията на общината се
осъществява от фирма „ БКС – Христо Нанев” ЕООД, с която Община Костинброд след
проведен конкурс има сключен договор.
9. Икономически
Учрежденията, обществените организации, държавните, общинските или частни
фирми, домсъветите на етажните собственици и гражданите имат задължения по отношение
опазване на околната среда, за ежедневно почистване и поддържане чистотата в ползваните
от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

Икономически ФАКТОРИ

Състояние и очаквано развитие на отделните отрасли в общината;
структуроопределящи отрасли; относителен дял на отделните отрасли в икономиката на
общината /особено внимание на моментното състояние и перспективите за развитие се
обръща на тези отрасли, чието развитие зависи от състоянието на околната среда, като напр.
туризъм и селско стопанство и които влияят или могат да повлият върху състоянието на
околната среда
Водещ отрасъл в общинската икономика е хранително-вкусовата промишленост,
която е и най-стария отрасъл на територията на общината. От дванадесетте фирми в отрасъла
, интерес представляват Завода за безалкохолни напитки и натурални сокове – „Кока Кола
Хеленик Ботълинг Къмпани България”АД – фирмата е сред първите 100 фирми по
максимална величина на приходите от продажби в страната; “Олинеза”, „Партньори 2001” АД
и “Партньори” АД , специализирана в производството на майонези, сосове,салати, лютеници
и др. Заетите във фирмите са над 350 души; Предприятие за производство на птиче месо, яйца
и колбаси “Джиев” АД; “Нива”Ад – производство на растителни масла и производи; „ Якобс
Дау Егбертс ОПС БГ” ЕООД - производство на кафе; “Интерион” АД– производство на течен
шоколад, крупен производител е и “Кенар” ЕООД, който ползва терени на хладилната база
“Солекс”, “Витапрот” АД е специализирана за производство на висококачествени фуражи и
др.
Характерно за развитието на фирмите от хранително вкусовата промишленост е
използването наличието на близък пазар, какъвто е град София. В тази връзка една от
последните инвестиции е тази на компанията за производството и търговия с месни продукти
"Алдагот".
Положително е, че повечето от фирмите в бранша постоянно правят подобрения на
базата и условията за работа като по този начин отговарят на европейските изисквания, за
което свидетелстват получаваните сертификати и награди.
Хартиено – целулозната и полиграфическа промишленост са нови сектори за
общината, но бързо се налагат като водещи. Фирма “Санитекс пейпър продуктс” ООД
произвежда всякакви видове санитарно-хигиенни материали с помощта на най-съвременни
технологии. Заетите във фирмата са над 100 души. „Мултипринт” ООД е водеща в
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полиграфическата дейност и вече е утвърдена на пазара фирма. Персоналът на фирмата
надхвърля 200 души.
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, „ Ролпласт” АД за призводство на дограма, „Сен Гобен Вебер” ЕООД за
производтво на сухи строителни смеси и др.
Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост,
транспорт, мебелна и други дейности. Тук може да се отбележат АМС „Метал” за
производство на изделия за строителство, селското стопанство и бита, “Емайлхим” АД за
производство на лакови покрития и огнезащитни бои, фирма „ ПОПП” ЕООД е вносител и
производител е на електрически ключове и контакти, разклонители, сензори и осветителни
тела и др.
На територията на общината услугите са сравнително добре развити. Търговската
дейност се осъществява от над 250 търговски обекта за хранителни стоки и заведения за
обществено хранене.
На територията на общината има 7 научни института пряко ангажирани в областта на
селското стопанство. Те са с големи традиции, значителен потенциал и възможности за
оказване на конкретна специализирана помощ на земеделските производители и за аграрния
сектор като цяло и макар с намален капацитет са важен резерв за едно бъдещо включване в
икономическата сфера, главно за подпомагане на местното развитие.
Близостта до София, сравнително добрата инфраструктура, относително ниските цени
на земите и действената общинска администрация привлича инвеститори, които търсят
подходящи терени за развитие на производствени мощности.
Финансовите институции са представени от клонове на „ Уникредит Булбанк”, “ДСК”,
„ Райфайзен банк”, „ Централна кооперативна банка”, „ Обединена българска банка” и „ SG
Експрес банк” . За общината е важно да се подчертае, че данъчните постъпления от фирмите,
функциониращи на територията на общината са значителни, а 75 % от всички данъчни
постъпления се падат на предприятията от материалната сфера. Приходите от дейността на
стопански субекти на 1 жител е в пъти по-висока от средната за страната и е показател за
съществуващата добра стопанска среда и бизнес активност.
 Възможности за развитие на екотуризъм
Община Костинброд реализира проект „Опазване на биоразнообразието в община
Костинброд, чрез устойчиво ползване на природните ресурси и развитие на
природозащитното образование”. Проектът се реализира от фондация “ Инициативи без
граници” в партньорство от фондация “Българска фондация за биоразнообразие” и община
Костинброд и финансова подкрепа от Глобалния екологичен фонд. Бяха проведени
множество срещи с представители на местната общност, бизнеса и училищните ръководства,
раздадени бяха обучителни материали в училищата и читалищата, извърши се обхождане на
територията на общината и бяха намерени сериозни основания за предлагането за обявяване
на 4 територии за защитени.
Изградената туристическа и образователна инфраструктура в местността „Беледие
хан”, край изворите при с. Безден и в местността „Раниславци” бе заведена като собственост
на община Костинброд, а именно:
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- кът за отдих „Карстов извор при с. Безден”
- кът за отдих „Беледие хан”(до х.Люляка)
- тематичен маршрут „Влажна зона Раниславци”
 Средства за подслон, заведения за хранене и развлечения
На територията на община Костинброд функционират един хотел и една туристическа
хижа, 10 ресторанта, 5 заведения за бързо хранене, 17 кафе аперативи, 4 сладкарници.
 Състояние на инфраструктурата – пътища, пристанища и др.
Транспортната мрежа в община Костинброд е представена от ж.п. и автомобилен
транспорт.
ОЕТК №10- Залцбург- Любляна- Загреб- Белград- Ниш- София /ДимитровградИстанбул по коридор №4/ провежда международните потоци между Европа, България и
Турция / Гърция посредством българския участък Калотина- София- Пловдив- Свиленград,
като осигурява връзка между Европа и Азия. Близостта на общината до трасето на ОЕТК№10
/5 км до общинския център/ я поставя в идеалното разположение да се обслужва пряко от
бъдещата АМ София-Драгоман-Калотина, без да минава през нейната територия.
ОЕТК№4- Дрезден / Нюрнберг- Прага- Виена / Братислава- Гьор- Будапеща- АрадКонстанца / Крайова- София- Солун/ Пловдив-Истанбул провежда международните потоци
между Румъния, България и Гърция посредством българския участък Видин-София-Кулата в
западната част на страната. Макар и алтернативно на основното, трасето Лом-Петрохан-София
обслужва общината като най-късата транспортна връзка между р.Дунав и Бяло море.
По отношение на същинското транспортно обслужване на общината, то се
осъществява от второкласния път II-81-ок.п София-Петрохан-оп.п Берковица-оп.п МонтанаЛом, който минава диагонално през територията /дължина 23км/ и я напуска малко след
Бучин проход.
Третокласният път III- 164 свързва с.Бучин проход със гр.Своге /транспортното
направление по Искърското дефиле/, а третокласният път III-813 е връзката със съседната
община Годеч. Друг третокласен път III-811 /Сливница-Опицвет-Богьовци-Белидие хан/ е
връзката между основния път за общината /II-81/ и направлението София- ДрагоманКалотина.
Пътят 8102 /прекатегоризиран от четвърти в трети клас / обслужва селата Градец,
Дръмша и Чибаовци по направлението към Свидня / връзка със Своге/, а пътят 8103 е
връзката на общината с община Драгоман през с Цръклевци.
 Пътна мрежа на територията на общината
Пътна мрежа

Дължина
/км/

Втори клас
27,4
Трети клас
Четвърти клас
Местни пътища
Общо

13,6
54,4
11,9
107,3

Състояние

Добро/
Задоволително
Задоволително/
Лошо
Много добро
Задоволително
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Относителен дял
спрямо общата
дължина %

Гъстота
км/кв км

25,54

0,1077

12,67
50,70
11,09
100,00

0,05346
0,21383
0,04677
0,42176
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Реално дължината на третокласната пътна мрежа надхвърля 35 км, което е резултат
от настъпилата прекатегоризация на част от четвъртокласните пътища. Тази информация се
съдържа в анализа, но с оглед конкретния анализ на мрежата по пътища и участъци се
ползват данните и информацията за състоянието на пътната мрежа на разположение на
общината.
Пътна мрежа - обслужване на населените места от общината
Населено място

Костинброд

Безден

Обслужва се от път Разст до общ. ц-р или Брой
връзки
№ или местен път
до път № /км/
дневно с общ
център
II-81
14км до София
98-до София
IV81011+ Е80
19км до Сливница
маршр №14
IV81011+ Е80
32км до Драгоман
няма тр-т
Местен
3 км до Богьовци
9
IV81017
1,8 км до III 811
9
IV81011
12км до Костинброд
9

Богьовци

II-81
III 811
IV81017+ III 811

3км до II-81
7,3км до Е-80
13км до Костинброд

9
9
9

Бучин проход

II-81
III-164
III-813

23 км до Костинброд
21км до Своге
8км до Годеч

2
-

Голяновци

местен

3км до Костинброд

Няма трансп.

Градец

местен

3,6км до Царичина
3,6км до II-81

Драговищица

IV81012
II-81+IV81012

2км до II-81
6,6 км до Костинброд

3
3
3
10
10

Дреново

IV81016+ IV81018
6,5 км до II-81
IV81018+ IV81016+ 18км до III-164
IV16405
II-81+IV81016+
22 км до Костинброд
IV81018

3
3
3
3
3

Дръмша

IV81016
IV81016+ IV16405
II-81+IV81016
IV81018
IV81017+III811
+IV81018
IV81121
IV81017
IV81023
IV81023+ II-81

4
4
4
9

Опицвет

Петърч
Понор

5,5до II-81
11до III-164
22 до Костинброд
1до III 811
12 до Костинброд
5 до Е80
II-81
3до II-81
15до Костинброд
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3
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Царичина

Местен

3,6до Градец

2

IV16405

14до III-164

2

IV16405

33до Костинброд

2

IV16405

6,5до III-164

4

II-81+ IV81016

26до Костинброд

4

II-81+ IV81016+

Чибаовци

Със всички съседни общини транспортното обслужване се осъществява по
третокласни пътища, като те обслужват половината от населените места от общината.
Останалите населени места се обслужват от местни пътища, чието състояние често е лошо до
задоволително, но предвид добрата пространствена организация на пътната мрежа
/сравнително къси връзки до националната пътна мрежа/,това не е толкова тежък проблем.
Интензивността на връзките на Костинброд със Столичния град е изключително
висока - 98 връзки дневно. Освен автобуси на всеки 20 мин между двата града, минават и
обслужващи други линии, така че няма никакви проблеми в транспортните комуникации
помежду им. По отношение на вътрешно общинските връзки, най-интензивни са тези между
общинския център и второто по големина населено място в общината –с.Петърч /37 връзки
дневно/. Със селата в северозападна посока-с.Опицвет, с.Безден и с.Богьовци, връзките са
също добре осигурени /9 за денонощие/. Малко по-редки са курсовете в северна посока към
с.Дръмша и с.Чибаовци /3 на ден/ и само 2 пъти дневно са връзките между гр.Костинброд и
селата Бучин проход и Царичина.
Освен с автомобилен, общината се обслужва и с ж.п. транспорт, като центърът на
общината е ж.п. гара от националната ж.п. мрежа, на която спират 8 влака в денонощие
/връзки със София/. Има и 1 ж.п. спирка, на която спират пътнически и товарни влакове- 7
влака в денонощие /за Драгоман/.
Общата оценка на състоянието на транспортната система е задоволително.
Общината има добре изградена пътна мрежа. Пространствената организация позволява
относително бърз достъп от всички населени места до центъра, а от там - и до Столицата.
Задоволителното състояние на третокласната пътна мрежа, която се поддържа от ИА
“Пътища” създава известни проблеми със достъпа до селата, които обслужва. Местните
пътища са в добро състояние, като само в някои отделни участъци е влошено.
Осигурени са регулярни транспортни връзки на селата с центъра на общината,
респективно София.
 Енергийни мрежи и системи
Община Костинброд получава захранване с електроенергия от общата
електроенергийна система на страната посредством районната подстанция “Костинброд” с
трансформация на напрежението 110/20 кв.
На територията на общината /западно от с Драговищица / попада една от основните
подстанции от националната преносна система 400кв - подстанция “София запад” 400/110 кв.
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Два електропровода на 400кв /ЕЛ “Козлодуй” и ЕЛ “Петрохан”/ захранват подстанция
“София запад” 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”.
Това са съоръжения от електроенергийната система от най-висок клас, които
натоварват територията на общината, без да имат пряко отношение към нейното
електрозахранване.
От подстанция “София запад” тръгват изводите на 110 кв., които захранват районните
подстанции “Сливница” /чрез извод “Варовик”/ и подстанция “Костинброд” /чрез извод
“Обединение”/.
Втората връзка на подстанция “Костинброд” със електроенергийната мрежа 110 кв. е
към подстанция “Курило” посредством ЕЛ 110кв “Мрамор”.
Трансформаторите в подстанция “Костинброд” са два - с мощност 25+20 мвт. и чрез
въздушни електропроводи с работно напрежение 20кв захранват трансформаторните постове
за отделните населени места.
Всички населени места от общината са електроснабдени. Мрежата СН е в добро
състояние. Трансформаторната мощност в подстанция Костинброд е достатъчна.
Необходимо е населените места от северната част на общината да получат
захранване от подстанция Костинброд, тъй като сега се захранват от съседните общини /Своге
и Драгоман/, което затруднява експлоатацията на съоръженията и влошава сигурността на
захранване. Бъдещото развитие ще изисква доизграждане на мрежата СН, особено за града,
където се очаква най-голямо нарастване на товарите.


Комуникационни мрежи и системи

На територията на община Костинброд съобщенията и комуникациите се
осъществяват от „Виваком" - най-голямата телекомуникационна компания в България, и двата
мобилни оператора- „М-тел” и „Теленор”.
В общинския център гр.Костинброд и с.Петърч е изградена местна кабелна телевизия,
която се обслужва от фирма „Мултимедия” ЕООД.
Телекомуникационната мрежа предоставя различна степен на обслужване на
територията на отделните населени места.
През последните години е осигурен оптичен достъпът до Интернет в град
Костинброд, с.Петърч и с.Голяновци.
Приключването на модернизацията на преносните телекомуникационни мрежи и
ускоряването на цифровизацията на местните мрежи, е от решаващо значение за
подобряването качеството на услугите.


Водоснабдяване

Водоснабдителната мрежа на община Костинброд е добре развита, но в
преобладаващата си част не отговаря на техническите и нармативни изисквания, тъй като е
изградена в периода 1960-1980г.
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Част от уличните водопроводи минават през частни имоти, като са използвани
етернитови тръби с неподходящи диаметри, намаляващи проводимастта на мрежата.
Поради силната си амортизация, водопроводните тръби аварират често и загубите на
вода от течове са значителни.
Водоснабдяването на община Костинброд е предимно помпажно и авариите по
електропреносната мрежа също оказват негативно влияние на водоснабдяването.
В резултат на това се отчита понижаване качеството на водоснабдяването,
предизвиква се недоволство в населението от честото спиране на водата при аварии.


Мрежи и системи за отпадъчни води – канализация

Видът на канализационната мрежа в община Костинброд е от смесен тип, т.е. за
отпадни и за повърхностни води.
Канализация е изградена в гр.Костинброд и селата Петърч и Драговищица.
Изграденост на
канализационната
Населено място

мрежа
по населени места в %

Ползваемост
на
канализационната
мрежа по
населени места в
%

Брой реални
жители по
населени места

Брой
еквивалентни
жители

1.

Гр.Костинброд

91 %

100 %

11 707

22 500

2.

с.Петърч

72 %

100 %

2 089

4 000

3.

с.Драговищица

53 %

100 %

1 036

3 600

Основен недостатък на канализацията селата Петърч и Драговищица е, че каналните
води се заустват във водоприемника без пречиствателна станция.
В тази връзка довършването на Водния цикъл в град Костинброд е основен приоритет.
10. Финансови
Общински приходи и разходи
10.1 Приходи
Дейностите в общината са диференцирани на делегирани от държавата дейности и
местни дейности.
Общинският бюджет е финансов план на една община за една година и представлява
приходно-разходна сметка, която показва източниците за финансиране и техният размер, за
какви цели се използват тези средства и до колко може да бъде регулиран техният обем.
Местните финанси са парично изражение на една цяла организация от взаимоотношения.
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Съобразно действащото законодателство юридическите и физически лица внасят
определени данъци и такси, които формират приходната част на общинския бюджет за
осъществяване на местни дейности.
Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности се
извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на
законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
От особено значение за спазването на тези изисквания и успешното развитие на
местното самоуправление е финансовата самостоятелност.
Дейностите в общината са диференцирани на делегирани от държавата дейности и
местни дейности.
Общинският съвет като орган на местното самоуправление постепенно придобива
правомощия, водещи до увеличаване на собствените приходи на общината.
Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за публичните финанси приходната част се формира на
основата на собствени приходи и финансиране, чрез държавния бюджет. Съотношението
между собствените приходи и субсидиите от държавния бюджет намира израз в следната
таблица:
ГОДИНА

2013
2014
2015

СОБСТВЕНИ
ПРИХОДИ
/лв./
3 623 865
3 384 954
3 373 568

%

СУБСИДИЯ РБ
/лв./

%

34,62
32,26
29,46

4 807 229
4 878 615
5 215 258

45,93
46,50
45,33

Структура на местните приходи към 01.01.2016 година
1.Данъчни приходи:
-

данък върху недвижими имоти;
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин;
данък върху превозните средства;
окончателен годишен /патентен/ данък.
туристически данък

2. Местни такси:
-

за битови отпадъци;
за ползване на детски градини и детски ясли;
за ползване домашен социален патронаж и други общински социални услуги;
за ползване на пазари,тържища, тротоари, улични платна и др.;
за административни услуги;
за технически услуги;
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- за откупуване на гробни места
- за притежаване на куче;
- други общински такси, определени със закон.
3. Други неданъчни приходи:
-

глоби,санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
приходи и доходи от собственост
постъпления от продажба на нефинансови активи

При формирането на приходната част на бюджета общинският съвет е упълномощен
да определи постъпленията от:
- местни данъци по видове, определени в Закона за местните данъци и такси;
- стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество;
- глоби и нарушения по наредбите, приети от него;
- неуредените със закон услуги и права, оказвани или предоставени от общината на
физически и юридически лица.
Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Костинброд.
С приходите от данъци и такси се финансират всички дейности на територията на
общината като административно обслужване, ремонт на водопроводната и улична мрежа,
осветление на улици и площади, поддръжка на чистотата в населените места, екология,
озеленяване, подпомагане развитието на спорта, проектиране, както и предоставянето на
друг вид публични услуги по на решение на общински съвет.
Структура на приходите в общинския бюджет по видове:

01-00
13-00
20-00
24-00
27-00
28-00
36-00
37-00
40-00
41-00
45-00
31-00

ПРИХОДИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Данък върху доходите на физически лица:
Имуществени и други местни данъци
Други данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови активи
Приходи от концесии
Помощи и дарения от страната
Трансфери между бюджета на бюджетната организация
и ЦБ (нето)
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2013
29 286
1 040 535
55
105 079
2 064 379
91 551
35 636
-76 635
269 779
164 256
643

ОТЧЕТ
2014
22 882
1 130 816
0
141 323
1 932 577
70 744
11 671
-71 471
156 665
236 220
8 726

2015
23 682
1 276 106
0
242 701
2 162 341
77 337
22 820
-84 979
67 548
268 302
9 630

955 699

1 142 819

4 296 015
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61-00
62-00
64-00
76-00
83-00
88-00
93-00
95-00

Трансфери между бюджети (нето)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
(нето)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,
включени в консолидираната фискална програма
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от ЕС (нето)
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)
Събрани средства и извършени плащания за сметка на
други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
Друго финансиране - нето(+/-)
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този
параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)
ПРИХОДИ

4 270

203 439

370 357

485 361

-43 930

0

0

311 352

1 319 621

0

-193 337

0

0

0

2 261 371

0

127 405

-158 867

-159 817

-441 886

-629 458

73 960

-394 474

220 134

5 084 037

4 351 541

4 725 222

Анализът на местните приходи показва, че е значителен делът на приходите от
разпореждане с общинско имущество – продажба на ДМА и земя. Имайки предвид спада в
този вид приход, в бъдеще е рисков фактор поради две причини:
1.

Ограничен ресурс на общинската собственост;

2. Спад в продажбите на общинско имущество и имущество на граждани поради
кризата в тази сфера.
Необходимо е вниманието на ръководството на общината да се съсредоточи върху
контрола и подобряване събираемостта на местните данъци и такси посредством всички
законови действия.
Приходите от местни данъци и такси са с най-голям дял от приходите на общината, а
таксата за битови отпадъци и поддържане територията на общината е приоритетна.
Показателят “Доходност на глава от населението”, изчислен на база размер на
собствените приходи, показва какъв е финансовият ресурс, набран от собствени приходи,
осигуряващ нормалното функциониране на дейностите, които се ползват от цялото
население, живеещо на територията на общината.

ПОКАЗАТЕЛИ
ВСИЧКО
СОБСТВЕНИ
ПРИХОДИ
НАСЕЛЕНИЕ
ДОХОДНОСТ НА ГЛАВА ОТ
НАСЕЛЕНИЕТО

МЯРКА
хил. лева

2013г.
3 623 865

2014г.
3 384 954

2015г.
3 373 568

брой
лева

16 178
223,99

16 085
210,44

16 088
209,69

На този етап финансовото състояние на общината е повлияно от световната
финансова криза и икономическият ресурс, с който разполагаме. Възможностите в областта на
икономиката са малки, но общинското ръководство прилага политика за развитие на
съществуващите дейности и привличане на нови инвеститори.
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Възможност за увеличаване на приходната част са банковите кредити, временни
кредити от съседни общини, които разполагат със свободен ресурс, финансиране от фонда за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД и временни безлихвени заеми от
ЦБ. На този етап най-удачния вариант за финансиране на проекти по ОП на ЕС е ФЛАГ ЕАД.
Структурирането на местните приходи е многообразна дейност, зависеща от редица
институции, които вземат участие в тяхната разработка и изпълнение. Естествено общината е
най-заинтересована като представител на местното самоуправление и в същото време с
малки възможности за въздействие на приходната част на общинския бюджет. Въпреки това
община Костинброд за 2015 година няма неразплатени и просрочени задължения към
доставчици и изпълнители на общински поръчки.
10.2 Разходи
През 2002 година беше приета концепция за финансовата децентрализация с
разпределение на делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинските
бюджети и местни дейности. Децентрализацията е предоставяне на права и отговорности за
осъществяване на определени функции от централната власт към регионални и местни
власти. Началото на този процес беше поставен през финансовата 2003 година. Първата
крачка е разпределението на отговорностите по предоставяне на публични услуги между
централна и местна власт, чрез условно разделение в две групи: делегирани от държавата
дейности и местни дейности.
- Делегираните от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има
равнопоставен достъп във всички части на страната /образование, здравеопазване, социално
подпомагане/
- Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на
населението в съответствие с финансовите възможности на общината. Тези дейности са
чистота, културни институции, спортни и туристически дейности, изграждане на
инфраструктурни обекти.
Трябва да се има предвид, че това деление е условно и се предоговаря всяка година
между централната власт и Националното сдружение на общините в Република България. При
разделянето на отговорностите има трети вид дейности – споделена отговорност, като за
някои дейности средствата за работна заплата и осигурителни плащания са делегирани от
държавата дейности, а разходите за издръжка-местни дейности. Такъв характер имат
дейностите „Детски градини и детски ясли” и „Общинска администрация”.
Чрез общинските бюджети в Република България се поемат отговорности за
финансиране на образованието, културата, здравеопазването и по този начин се ангажира
голяма част от разходите за финансовата година.

10.3. Структура на разходите по функции
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2013
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

1. Общи държавни служби
2. Отбрана и сигурност
3. Образование
4. Здравеопазване
5. Социално осигуряване
6. Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
7. Почивно дело, култура
8. Икономически дейности
9. Разходи некласифицирани в други
функции
ВСИЧКО:

%
В
БЮДЖЕТА

2014

%
В
БЮДЖЕТА

2015

%
В
БЮДЖЕТА

1 435 264
225 933
3 741 779
294 687
853 558

13.71
2.16
35.75
2.81
8.15

1 450 298
247 379
3 777 557
290 547
909 724

13.82
2.35
36.00
2.80
8.67

1 848 923
266 217
3 767 852
308 387
1 070 257

16.14
2.32
32.90
2.69
9.34

2 906 737

27.77

2 855 692

27.22

2 685 935

23.45

440 961
536 749

4.21
5.14

280 596
573 294

2.67
5.47

274 021
1 071 995

2.40
9.36

31 478

0.30

105 913

1.00

160 000

1.40

10 467 146

100

10 491 000

100

11 453 587

100

От таблицата се вижда, че относително постоянни са разходите за образование,
култура и общи държавни служби в общинския бюджет.
Освен по функции, от значение за бюджета на общината са и следните разходи:
– текущи
- инвестиционни.
От особено значение са средствата, заделени за инвестиции.Това са еднократни
разходи, които се извършват с цел повишаване качеството и ефективността на предоставената
услуга с дългосрочен ефект. Гражданите могат да оказват въздействие за насочване на
инвестиционните разходи в желаната от тях насока чрез предложения до общинската
администрация и чрез общинските съветници, като по този начин се инвестира в обекти с найголяма обществена значимост.
Рационализирането на разходите с цел пренасочване на общински средства за
реализация на приоритетите на общината ще се реши с продължаване действията по промяна
на нормативните документи и уредби и с все по-голямо участие на общността с предложения
по приемане и изпълнение на местните финанси.
10.4. Ниво на такси за услуги в областта на управлението на отпадъците и водите
сравнени със средното за страната, доколко приходите от такси покриват разходите за
дейността
Общински съвет Костинброд одобрява размерът на такса битови отпадъци за
жилищни и не жилищни имоти на граждани и предприятия през 2016 година съгласно Закона
за местните данъци и такси, както следва:
За град Костинброд
- 6,27 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 2,20 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,80 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 2,27 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
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- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,70 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,60 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 10,00 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 3,32 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,98 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,70 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Петърч
- 9,60 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 3,17 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,63 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,80 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 10,80 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 3,57 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,96 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,27 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Драговищица
- 10,20 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,45 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,49 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,26 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 12,00 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,24 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,27 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,49 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Голяновци
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- 11,70 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,34 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,23 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,13 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,5 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,00 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 4,83 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,47 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,70%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Градец
- 13,30 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 5,77 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,56 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,97 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,5 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 14,70 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 6,37 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,83 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,50 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Царичина
- 11,20 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,77 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,85 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,58 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 14,70 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
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o 6,26 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,43 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 6,01 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Понор
- 11,70 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 5,00 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,19 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,51 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 15,00 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 6,38 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,80 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,82 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Опицвет
- 9,36 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 3,83 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,69 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,84 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 11,05 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 4,53 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,99 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,53 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Дреново
- 9,36 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,53 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 1,95 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 2,88 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
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o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 11,10 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,35 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,30 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,45%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Дръмша
- 11,05 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,74 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,06 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,25 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,70 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,86 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,54 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,30 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Чибаовци
- 11,05 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,50 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,30%о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,25 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,70 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,56 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,84 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,30 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Безден
- 12,35 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
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o 5,05 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,55 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 4,75 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,70 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,58 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,82 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,30%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Богьовци
- 1,0 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 0,53 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 0,37 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 0,10 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 13,5 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
- 10,50 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при
разпределение, на промилите, както следва:
o 5,52 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,88 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 2,10 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
За с. Бучин проход
11,70 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и предприятия при
разпределение на промилите, както следва:
o 4,34 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 2,23%о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,13 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
13,50 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на имоти на и
предприятия при разпределение, на промилите, както следва:
o 5,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 4,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 3,40 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
15,00 %о върху данъчните оценки на не жилищни имоти на физически лица при разпределение,
на промилите, както следва:
o 5,52 %о за събиране и извозване на битови отпадъци;
o 3,88 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци;
o 5,60 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
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Година

Постъпления от
такса смет /лв./

Разходи за
сметосъбиране и
сметоизвозване
/лв./

2013
2014
2015

1 415 408.41
1 410 978.63
1 556 681.95

829 554.61
820 784.78
1 018 156.69

Разходи за
депониране
на
отпадъците
/лв./
299 432.00
302 792.00
318 520.00

Разходи за отчисления
чл.60
чл.64
от ЗУО
от
ЗУО
167 156.66
246 255.10
318 503.28

Такси за водоснабдяване и канализация
Таксите са определени съгласно нормативните правила за работата на ВиК ЕООД
София област. Няма данни за икономическата им недостъпност към момента.
11.Демографски данни
Население на общината по населени места, градско и селско население
Населението на община Костинброд наброява 17 131 жители към 01.06.2016г. по
данни на националния статистически институт, което е визуализирано в таблицата по-долу в
текста. В сравнение с предходни години се наблюдава незначително увеличение. Нараства
населението на Югозападния район за планиране в резултат на увеличението на населението
на столицата.
В средносрочен хоризонт се наблюдават няколко периода в демографското развитие
на общината: непрекъснато нарастване на населението до средата на 70-те години на 20 век ,
с най-високи темпове през 1956-65 г., след което постепенно намалява интензитетът на
нарастване; намаление за периода 1975-92 г., по-значително за годините 1985-92; слабо
нарастване след 1992 г.
Центърът на общината – град Костинброд е с тенденция на нарастване на
населението, дължащо се на положително естествено възпроизводство и положителен
механичен прираст. През последните 5 години в развитието на населението на общината не
се очертават съществени изменения.
Характерно за възрастовата структура е, че продължава процесът на стареене на
населението на общината, което се наблюдава и за страната.
Населени места
Костинброд

Общо

Мъже

Жени

0-17г.

18-54г.

65+

11 707

5703

6004

1626

6032

4049

1116

702

Петърч

2089

1026

1063

271

Драговищица

1036

507

529

109

507

420

Опицвет

373

195

178

43

173

157

Безден

277

142

135

25

110

142

Богьовци

123

68

55

7

47

69

Голяновци

573

262

311

89

285

199

Градец

292

157

135

29

132

131

Чибаовци

246
57

127

119

14

92

140

21

0

13

44

Дреново

36
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Дръмша

142

75

67

Понор

10

6

4

0

1

9

Бучин проход

142

73

69

13

57

72

Царичина

64

33
8 410

31
8 721

2

23

39

2 235

8629

6267

ВСИЧКО:

17 131

7

41

94

 Възрастова структура на населението
Населението в подтрудоспособна възраст в община Костинброд е 2235 д. /13.05% /,
в трудоспособна възраст е 8629 д. /50.37%/, и в надтрудоспособна възраст 6267 д. /36.58% /.
Възрастовата структура на населението е представена в следващата таблица.
Брой
17131
8410
8721
2235
8629
6267

Общо
Мъже
Жени
0-17г.
18-54г.
Над 65г.

Относителен дял в %
100
49.09
50.91
13.05
50.37
36.58

Възрастова структура на населението
Общо
Мъже
Жени
0-17г.
18-54г.
Над 65г.

Естественото движение на населението е един от основните компоненти, оказващи
влияние на динамиката и възрастовата структура.

ГОДИНА
2013
2014
2015

НАСЕЛЕНИЕ
17 336
17 195
17 172

РОДЕНИ
115
135
122

ПОЧИНАЛИ
257
243
286

През периода 2013-2015 г. в община Костинброд са родени 372 деца. По-високата
раждаемост на градското население в сравнение с тази на селското, се дължи на неговата поблагоприятна възрастова структура и по-високият дял на родилните контингенти.
Смъртността като един от елементите, формиращи естествения прираст е по-висока от
раждаемостта,което води до отрицателен такъв. В сравнение с предходните години не се
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наблюдава рязко увеличаване на умрелите лица. Застарялото население в селата е с повисоко ниво на смъртност. Развитието на процесите на смъртност в общината са близки до
средните за страната.
Детската смъртност в община Костинброд е сведена до възможния минимум.
Механичният прираст - в сравнение с предходни години механичното движение на
населението на общината е по-слабо изразено. Интензивността на миграцията е близка до
средните стойности на показателя за страната. Наблюдава се завишаване на движението по
направление към селата. През последните години (2010-2016 г.) механичният прираст е
положителен, формиран от по-големият брой на заселените лица спрямо изселените.
Структурата на населението по образование - важна характеристика на населението е
образователното му равнище. За периода между последните две преброявания е налице
абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист (полувисше) и
средно образование в общината. Успоредно с това намаляват лицата с основно, начално и
незавършено начално образование.
Очертаните тенденции в развитието на структурите на населението на общината по
образование са близки до тези за страната – увеличава се броят и делът на
високообразованото население, намаляват лицата с ниско образователно равнище.
Етническа принадлежност - разпределението на населението на Община Костинброд
по етническа принадлежност по данни от преброяванията показва, че доминиращ етнос е
българската етническа група – 17 хил.души. Върху това разпределение влияние оказва и
самоопределението на населението.
Други етноси не са регистрирани на територията на общината.
Основно вероизповедание е източно-православното християнство, което обхваща
99,7% от населението.
 Здравеопазване
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.
Здравната инфраструктура в община Костинброд се състои от една поликлиника
(преобразувана в Медицински център I), Медицински център „Авицена“ и медико – дентален
център („Медика“). 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. 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.
Като цяло може да се обобщи, че здравните услуги са сравнително неравномерно
разпределени по територията на общината и са недостатъчни. Сред основните проблеми пред
развитието на сектора „Здравеопазване“ в община Костинброд са остарялата материално –
техническа база, която се нуждае от ремонт и реконструкция, осигуряване на ново техническо
оборудване, както и повишаване здравната култура на населението.
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 Сезонно увеличаване на населението през туристически сезон и др.подобни
Населението се увеличава значително с граждани, ползващи вили през летния сезон,
както и със служители на многобройните производствени предприятия на територията на
общината.
12.Социално – икономически статус
По-високата заетост на населението от района се формира от столичния град.
Местоположението на община Костинброд в териториална близост до София оказва
влияние за формиране на трудови пътувания в двете направления (от/към София) и
способства за намаляване на безработицата. Процентът на безработицата е по-нисък от
средния за страната, което се дължи на стари работещи промишлени предприятия и
постоянно откриване на нови фирми и производства.
По данни от Дирекция “Бюро по труда” Сливница, към 31.12.2015г. равнището на
безработица в Община Костинброд е 5,9 %, а икономически активното население е 8 571
души.
Година

Ниво на безработица

2013г.

Област
13,47 %

Община
7,27%

2014г.

12,37 %

6,58%

2015г.

11,65 %

5,94%

Структурата на регистрираните безработни лица по групи специалности към
31.12.2010г.

брой

отн. дял в %

509
60

5,9 (към икономически
активното население)
11,8

Без специалност

216

42,4

Специалисти

С
т

233

45,8

Всичко в т.ч.
С работническа профезия

 Структура на регистрираните безработни лица по групи специалности
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600
500
400
300

отн. дял в %

200

брой

100
0
Всичко в т.ч. С работническа
Без
профезия
специалност

Специалисти

 Структурата на регистрираните безработни лица по възраст към 31.12.2010 г.
брой
Всичко в т.ч.
509
До 29 години

81

От 30 до 39 години
От 40 до 49 години
Над 50 години

120
120
188

отн. дял в %
5,9 (към
икономически
активното
население)
15,9
23,6
23,6
36,9

 Структурата на регистрираните безработни лица по възраст и
пол

600
500
400
300

брой

200

отн. дял в %

100
0
Всичко в т.ч.

До 29 години

От 30 до 39
години

От 40 до 49
години

Източник: Дирекция “Бюро по труда” Сливница
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IV. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите /SWOT/
Този раздел включва анализа на силните страни на общината, възможностите да се
възползваме от тях, вътрешните слаби страни на общината и възможностите да ги
преодолеем или сведем до минимум, външните възможности/перспективи/ за общината,
както и външните заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за
реализацията на програмата. Вследствие на този етап се предлага типа стратегия, която е
подходяща да реализира общината в бъдеще.
1. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТ Въздух

ВЪЗДУХ
Силни страни

Възможности

 Въздушния басейн в община Костинброд е
ненатоварен.
 Добре развита и стабилна икономика, в това
число големи промишлени предприятия,
които работят с издадени комплексни
разрешителни
 Град Костинброд е газифициран, което
намалява влиянието на битовия сектор
върху КАВ.
Слаби страни

 Производствените предприятия,
класифицирани като съществен фактор за
КАВ работят под режим на издадено
разрешително, което осигурява постоянен
контрол както от страна на държавните, така
и на общинските компетентни органи.

 Въздействието на транспортната
инфраструктура върху КАВ е силно
изразено, поради преминаването на
натоварени републикански и общински
пътища през населените места на общината.

Няма ясно изразени заплахи от страна на
секторите промишленост и транспорт

Заплахи

Безконтролното изгаряне на отпадъци и
стърнища в сектор селско стопанство.

Подобряването на КАВ основно зависи от възможността за намаление на емисиите в
битовия, селскостопанския и транспортния сектор.
Възможните основни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха са:
- Оптимизиране на транспортния поток с цел извеждането му от населените места
- Поддържане на чисти пътища и улична мрежа
- Реализиране на проекти за енергийна ефективност в обществени и жилищни
сгради;
- Контрол относно паленето на стърнищата.
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2. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТ Води

ВОДИ
Силни страни

Възможности

 През 2014-2015 година е реализиран
мащабен инвестиционен проект за
интегриран воден цикъл, включително
изграждане на нова ГПСОВ Костинброд

 Гарантирано добро качество на питейните
води

 Няма неводоснабдено селище, освен
махала Белидие хан, за която има
проект.

Слаби страни

Заплахи


Неизградена канализационна мрежа и
ЛППОВ в селата.
В селата липсващата канализация довежда до
замърсяване на почви и подземни води в
района и се създават условия за възникване на
здравен риск за населението в района;


Риск за замърсяване на подземните
водоизточници от неизградена
канализационна система в селата.

Съществува риск за състоянието на
подземни водни тела –дифузен от селско
стопанство, населени места без канализация
,зауствания непречистени ОВ,

Поради невисоките доходи, съществува
праг на икономическата достъпност на таксите
за населението, което ограничава
възможностите за финансиране на
инвестиционната програма.

Изводи: Основните проблеми, свързани с опазване чистотата на водите на
територията на община Костинброд са:
 Липсват пречиствателни съоръжения за отпадъчните води в съставните села, което
е причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките и причинява
замърсявания на околната среда;
 Замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите на
населените места и извън тях - предпоставки за бедствия вследствие непредвидими
природни явления.
Изведените приоритети в областта на опазване на качеството на водите:
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Подобряване на качеството и намаляване загубите на питейна вода в селата от
общината –Преодоляване на недостига на вода през летните месеци.
Възможните мерки, които следва да се разгледат са:
1.Реализация на проекти за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна
мрежа, с изграждане на локални пречиствателни за малките населени места.
2.Контрол от компетентните органи на издаване на разрешителните за заустване на
отпадъчни води;
3.Контрол на отпадъчните води на обекти с комплексни разрешителни по работата на
пречиствателните съоръжения, утвърдени планове за намаляване на замърсяването с
мероприятия и срокове за осъществяването им;
3. АНАЛИЗ НА ФАКТОР Отпадъци

ОТПАДЪЦИ
Силни страни

Възможности

 Община Костинброд има осигурени
всички услуги по управление на
отпадъците
за
населението
и
юридическите лица – сметосъбиране
и сметоизвозване на битовите
отпадъци и екологосъобразното им
обезвреждане.
 Сключени
са
договори
с
организациите за оползотворяване на
отпадъци от опаковки за разделното
им събиране.
 Сключени са договори за събиране на
специфичните отпадъчни потоци с
лицензираните за това организации.
 В общината работят компетентни
служители в областта на управление
на отпадъците и съществува воля за
постигане
на
нормативните
изисквания от екипа на общинска
администрация.
 Община Костинброд е осигурила
актуален морфологичен анализ на
генерираните на територията й
битови отпадъци, което представлява
надеждна база за планиране,

 Достъпни за общината са финансови
инструменти на МОСВ и ЕС, които
общината може да ползува за
финансиране.
 Община Костинброд е член на
регионалното
сдружение
за
управление на отпадъците на регион
Костинброд и може да ползва вече
построени регионални съоръжения за
третиране и обезвреждане на
отпадъците.
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включително и финансово.
 Община Костинброд има собствена
нормативна база – общински наредби
и програми, както и общи стратегии
за развитието на общината, в които
управлението на отпадъците е важен
елемент.
 Община
Костинброд
поддържа
система за участие на обществеността
при вземането на решения, чрез
своевременни
публикации
на
поддържания от нея интернет сайт,
организиране на публичен достъп,
публикации в медиите.
 Община Костинброд е център на
модерното
регионално
депо,
обслужващо шестте общини на
региона.

Слаби страни

Заплахи

 Все още не е намерено устойчиво
решение
за
управление
на
строителните отпадъци, генерирани
в общината.
 С реализацията на проекта за
изграждане на общинска ПСОВ – гр.
Костинброд възниква задачата да се
намери
екологосъобразно
и
икономическо достъпно решение за
управлението
на
генерираните
утайки.
 Все още не съществува изградена
политика за ограничаване на
образуването на отпадъци при
източника им.
 Няма механизми за защита на
социално
слабите
слоеве
от
населението на общината, което
ограничава
въвеждането
на
принципа „замърсителят плаща“ и
създава риск от недофинансиране на
новите законови изисквания.
 Недостатъчно
е
ресурсното
обезпечаване на отговорното звено в
общинска администрация.
 Общината е средна като население и
генерира
неголямо
годишно
количество отпадъци, което я

 От 2015 година се въвеждат нови
законови изисквания за постигане на
цели за рециклиране на битовите
отпадъци,
които
изискват
допълнителни средства за покриване
на разходите, както и допълнителни
разходи за проектна дейност и
значителни инвестиции от страна на
общината.
 Необходимо е преминаването към нова
схема за определяне на такса битови
отпадъци и продължаването на тази
практика би довела до риск за
финансово обезпечаване на дейността.
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ограничава
при
избора
на
икономически достъпни алтернативи
за третирането на отпадъците.

Приоритетна задача е постигане на нормативните цели към 2020 година за
подготовка за рециклиране на 50% от съдържащите се отпадъчни материали и
оползотворяване на биоотпадъците
4. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Почви и нарушени терени

ПОЧВИ
Силни страни

 Възможности

 Община Костинброд се отличава с
благоприятни условия за земеделско
производство, както от гледна точка на
природо-географските, климатичните и
почвените условия, така и от гледна
точка на дългогодишните традиции в
областта на земеделието.
.

Слаби страни
 Профилът
на
всички
почви
е
антропогенизиран и повърхностният
слой бавно, но програсивно е изтощаван
и изменен в отрицателна посока в
сравнение с първоначалното му
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 Съществуват
възможности
за
специализирано
земеделско
производство, за ефективно използване
на
богатия
почвен
ресурс,
за
увеличаване на дела на трайните
насаждения и лозята, за подобряване
структурата на земеползване чрез
земеустройствени и комасационни
проекти в землищата на Общината.
 Възможност
за
извличане
на
максималния ефект от пасищата, мерите
и обработваемите земеделски площи
чрез механизма на субсидирането от
Европейските фондове по линия на
Оперативните програми (напр. ПРСР
2014 – 2020 г.) които, освен чрез преките
инвестиции, също и чрез насърчавато на
повишаването
на
знанията
на
земеделските стопани, ще подпомагат
прилагането на добри земеделски
практики,
водещи
до
устойчиво
управление на почвите и водите и до
опазване на биоразнообразието.
Заплахи
 Липсват
механизми
за налагане
прилагането
на
почвозащитни
земеделски практики на частните
земеделски производители и на
арендаторите, обработващи частните
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естествено състояние.
 Профилите на средно песъчливоглинестите почви, образувани върху
наклонени терени, са подложени на
ерозиране, което води до ограничаване
на продуктивния им потенциал, загуби
от
генетичния
фонд
и
биоразнообразието на земите.
 Подпочвените
води
причиняват
заблатяване на почвите в ниските части
на терасите на реките в периодите на
високите стоежи на нивата им.
 Както в цялата страна, така и в община
Костинброд
има тенденция
към
ограничаване
на
видовото
разнообразие на отглежданите култури,
продиктувано
от
разнообразни
икономически, финансови и технически
причини.
 Липсата на напояване не позволява да
се
разгърне
в
пълна
степен
продуктивният потенциал на почвите и
това значително ограничава набора на
отглежданите земеделски култури.
Развитието на някои сектори на
земеделското
производство
(като
зеленчукопроизводството,
отглеждането на трайни насаждения и
други) е в пряка и неизбежна
зависимост от наличието на вода.

земи, чийто дял е най-голям
 Съществуват
трудности
за
възстановяване
на
поливното
земеделие в Общината: липсата на
лесно достъпно финансиране на
инвестиционни
проекти
за
възстановяване
на
поливната
инфраструктура в земеделските земи;
липсата на собствени финансови
средства на Общината за такива
инвестиции.
 На общините е вменен контрол по
опазване на почвите съгласно Закона за
почвите, за който не са предвидени
ресурси – финансови и човешки, в
рамките на структурата на общинската
администрация.



5.АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Биоразнообразие

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Силни страни

Възможности

 Наличие на редки растителни и животински
видове в защитените зони

Възможност за развитие на опознавателен и
екотуризъм

Слаби страни

Заплахи
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 Липса на система за събиране и обмен на
информация, мониторинг и оценка на
биологичното разнообразие в екосистемите

 Вредно антропогенно въздействие върху
флората и фауната в защитените зони

Основните проблеми за биологичното разнообразие на територията на община
Костинброд са свързани със замърсяването на въздуха и почвата и липсата на адекватно
обществено разбиране, относно важността на компонента и съществуващите заплахи пред
него. Липсата на устойчиво ползване на биологичните ресурси води до прогресивното им и
невъзобновимо изчерпване. Като цяло, социалният подход към икономиката е насочен към
печалба за кратко време, което затруднява особено много опазването на природните ресурси
и околната среда и фактически работи срещу обществения интерес. Склонността да се жертват
дългосрочни ползи, заради бързи печалби, сериозно застрашава баланса на биологичните
ресурси.
Друг проблем е тревожното нарастване на делът на опожарените и обезлесените
площи.
Състоянието на биологичното разнообразие зависи от всички стопански дейности –
строителство, туризъм, селско и горско стопанство, промишленост. Тази комплексност на
негативно влияние изисква използването на комбинирани защитни методи, при спазване на
съответните нормативни правила и регламентираните способи за въздействие.
Като основно средство за производство в селското стопанство, земята е подложена на
разнообразно, и по някога противоречиво, въздействие от страна на човека. Това е оказало
съществено влияние върху развитието на почвообразователния процес. Особено ясно
антропогенното въздействие се забелязва при почви, заемащи площи с по-голям наклон,
където унищожаването на естествената растителност и неправилната обработка са довели до
появата, развитието и ускоряването на ерозионните процеси.
6. АНАЛИЗ ПО ФАКТОР Шум
Анализът по фактор шум сочи, че няма наднормено акустично натоварване на
околната среда. Транспортният и битовият шум вътре в населените места може да се
редуцират с организационни мерки.
7. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Вредни лъчения
Не са наблюдавани надфонови стойности на радиационния фон.
8. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Опасни вещества
Складовата база на фирма „Газтрейд“
класифицирано с Висок рисков потенциал.
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На територията на общината има работещи преприятия, с издадени комплексни
разрешителни за защита от индустриално замърсяване. Съгласно закона предприятията се
контролират за изпълнение на издадените им разрешителни. Не се предвиждат
допълнителни мерки.
9. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, КАТО ФАКТОР ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Община Костинброд има добре развита транспортна инфраструктура, чрез която се
осъществяват преки връзки със столицата и съседните общини. Общата оценка на състоянието
на транспортната система е добра . Пространствената организация позволява бърз достъп от
всички населени места до града и от града с градовете в областта.
Извод:Препоръчително е да се планират обходни пътища за отвеждане на
интензивния автомобилен поток извън населените места.

V.ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и
качества на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава.
Тя описва перспективите за развитие на общината в близко бъдеще, дава общата
представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за устойчиво
развитие. Крайният резултат и изводите направени от анализите за визия са ориентирани към
различните сфери на развитие на местно ниво. Отделните аспекти от Визията на Община
Костинброд, взимайки под внимание основните принципи за устойчиво развитие могат да се
формулират по следният начин:
Околна среда
 Рационално използване на природните ресурси ;
 Свеждане до минимум замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт ;
 Елиминиране на нерегламентираните сметища на територията на Общината;
 Свеждане до минимум замърсяването с битови отпадъци в жилищните квартали
на град Костинброд и населените места от общината;
Използване на земите
Въвеждане на система за устойчиво управление на териториите;
Обусловени предпоставки за балансирано използване на територията на Община
Костинброд за комерсиални, жилищни и индустриални цели;
Инфраструктура
Подобряване на транспортната инфраструктура;
Главни пътни артерии извън границите на града;
Изграждане паркинги за автомобили;
Шумо-изолиращи екрани;
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Разделно събиране на отпадъците;
Естетично оформени и поддържани зони за отдих;
Спортна база към училищата;
Демографски параметри
Адекватни социални условия за гражданите на община Костинброд;
Балансиран прираст на населението;
Икономически растеж
Икономически растеж на дребния и среден бизнес и промишлеността;
Поддържане минимум на безработицата;
Повишен стандарт на живот;
Здраве
Добри условия за здравословен начин на живот;
Здравно образование;
Подобрена ресурсна база на здравните заведения в града;
Качество на живот
Материална осигуреност на местното население;
Социална интеграция;
Пълноценно и хармонично развитие на обществото по отношение спорта, културата и
отдиха;
Повишена обществена активност и участие в процесите на развитие и политиката на
общината;
Местна власт
Повишена роля на местната власт;
Снижена степен на бюрокрация;
Адекватна демократична и рационална административна структура;
Ефективно обслужване на гражданите;

VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
В резултат от извършените анализи и проучвания за характерните дадености и
проблеми на община Костинброд в областта на околната среда, са определени и
идентифицирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите, стоящи
пред нея. След като бе избрана визия на общината се определиха и целите, достигането на
които ще е определящо за качеството на живот на местното население.
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При определянето на целите бяха взети в предвид основните силни страни, които
трябва да бъдат запазени, основните проблеми (слаби страни), които следва да бъдат решени
и се отчетоха заплахите пред община Костинброд в областта на околната среда.
1. Генерална стратегическа цел на програмата

Въз основа на избраната визия, главната стратегическа цел на програмата е следната:
Подобряване качеството на живот на населението на община Костинброд и
съхраняване на околната й среда, чрез устойчиво управление на природните ресурси.

 Приоритети, специфични стратегически цели на програмата и алтернативи за
постигането им

С оглед на поставената генерална стратегическа цел Програмата за опазване на
околната среда на община Костинброд за периода 2016-2020 г. поставя следните приоритети
и специфични стратегически цели:

Приоритет 1:
Води

Приоритет 2:
Въздух

Приоритет 3:
Отпадъци

Приоритет 4:
Почви

Специфична цел 1: Опазване на водите, водните
обекти и развитие на водоснабдителната
инфраструктура

Специфична цел 2: Запазване и поддържане на доброто
качество на атмосферния въздух и поддържане на
нивото на емисиите под пределно допустимите норми

Специфична цел 3: Подобряване на ефективността
при управлението на отпадъците

Специфична цел 4: Поддържане на доброто състояние
на почвите и предотвратяване на тяхното
замърсяване, борба с почвената ерозия
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Приоритет 5:

Специфична цел 5: Опазване и устойчиво използване на
биоразнообразието

Биоразнообразие

Приоритет 6:

Специфична цел 6: Поддържане и развитие на
зелените площи за широко обществено ползване

Зелени системи

Приоритет 7:
Административен
капацитет

Специфична цел 7: Подобряване на административния
капацитет за управление на околната среда и
ангажиране на местното население

VII. План за действие
В този раздел се посочват избраните мерки/стратегии/ за достигане на всички
специфични цели, посочени в предходния раздел. Към всяка стратегия се посочват
конкретните задачи, които са необходими стъпки за цялостната реализация на
стратегиите/мерките/. За всяка задача се посочва крайния срок за изпълнение, отговорното
лице, предполагаемите ресурси за изпълнение на задачата, възможните източници за
осигуряване. Посочените задачи за изпълнение на стратегията могат да бъдат инвестиционни,
организационни, управленски. Разделът е представен в табличен вид.

~ 118 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Мярка/ дейност
№

Специфична
цел 1

1.1

1.2

Срок за
прилагане

Отговорници

Предлагани
източници за
финансиране

Ефект

Опазване на водите, водните обекти и развитие на водоснабдителната инфраструктура
Кандидатстване за финансиране
за интегрирано решаване на
водния цикъл на гр.Костинброднова водопроводна мрежа,
реконструкция и изграждане на
канализационна мрежа – II етап

Продължаване на поетапната
подмяна на канализационните
мрежи на населените места от
общината

Оперативни програми

Подобрявяне
качеството на
повърхностните и
подземни води и
създаване на
инфраструктура за
третиране на
отпадъчните води

Общински бюджет

Подобрявяне
качеството на
повърхностните и
подземни води и
създаване на
инфраструктура за
третиране на
отпадъчните води

Кмет
2020г.

Общинска
администрация

Кмет
Общинска
администрация
Постоянен
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1.3

Доизграждане на
канализационната система и
ПСОВ на с.Петърч.

Кмет
До 2020г.

1.4

1.5

1.6

Реализация на проект
„ Превенция на риска от
наводнения, чрез укрепване на
напречното сечение и
стабилизиране на коритото на
р.Блато в чертите на с. Петърч”,
„Река Крива в чертите на
с.Драговищица и с.Голяновци”.
Подмяна на водопроводната
мрежа на с.Петърч,
с.Драговищица и с.Голяновци по
Мярка 7.2 от Програма за
развитие на селските райони
2014-2020г.
Въвеждане в експлоатация на
нов сондаж в с.Градец и
включване към съществуващата
водопреносна мрежа

Общинска
администрация

Общински бюджет и
външно финансиране

Подобряване
общото
екологичното
състояние
района

Кмет
Общинска
администрация
2018г.

Подобрявяне
качеството на
повърхностните и
подземни води и
създаване на
инфраструктура за
третиране на
отпадъчните води
на

на

МРРБ
МРРБ

2017-2020г.

Кмет
Общинска
администрация

ПРСР, Общински
бюджет

Кмет
2016-2017 г.

Общинска
администрация
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-

Намаляване
загубите на вода и
осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението
Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
Кмет
1.7

1.8

1.9

Въвеждане в експлоатация на
сондаж в с.Чибаовци
Преодоляване на недостига на
питейна вода за селата
Чибаовци, Понор, Голяновци и
Бучин проход.
Изграждане на сондажен
кладенец в ІІІ район на
гр.Костинброд

2016-2017г.

Общинска
администрация

Общински бюджет

Кмет

2017-2020г.

Общинска
администрация

2019г.

Кмет

ПРСР, Общински
бюджет

Общински бюджет

Общинска
администрация

1.10

Продължаване на поетапната
подмяна на водопроводите на
гр.Костинброд и населените
места от общината

Изграждане на водопровод за
махала „ Беледие хан“
1.11

Кмет
Общинска
администрация

Общнски бюджет

Постоянен

Кмет
2017-2020г.

Общинска
администрация

~ 121 ~

Общински бюджет

Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението
Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението
Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението

Намаляване
загубите на вода и
осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението
Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
Кмет
1.12

Специфична
цел 2

2.1

Водоснабдяване на селата
Дреново и Дръмша.

2017-2020г.

Общинска
администрация

ПРСР, Общински
бюджет

Запазване и поддържане на доброто качество на атмосферния въздух и поддържане на нивото на
емисиите под пределно допустимите норми
Почистване на основните пътни
артерии от натрупан прах и
осигуряване на поддържането им
в добро техническо състояние

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

Общински бюджет

Защита на околната
среда и подобрено
качество на
атмосферния
въздух

Общински бюджет

Защита на околната
среда и подобрено
качество на
атмосферния
въздух

Кмет
2.2

2.3

Осигуряване на
необходимите
водни колиства за
населението

Благоустрояване на крайпътните
и междублокови пространства

Повишаване на енергийната
ефективност на обществените и
жилищни сгради сгради

Постоянен

Общинска
администрация

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

~ 122 ~

ОБ, ФЕС

Защита на околната
среда и подобрено
качество на
атмосферния
въздух

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
Кмет
2.4

Специфична
цел 3

Мерки за подобряване
качеството на атмосферния
въздух в община Костинброд

Постоянен

Общинска
администрация

Защита на околната
среда и подобрено
качество на
атмосферния
въздух

ОПОС

Подобряване на ефективността при управлението на отпадъците
Кмет

3.1

3.2

3.3

Подобряване
системата за
управление на
отпадъците

Изграждане на II клетка на
РДТБО

2017г.

Общинска
администрация

ПЧП

СМР за изпълнение на „Работен
проект за техническа и
биологична рекултивация на
общинско депо за битови
отпадъци, община Костинброд"

2018г.

Кмет

ПУДООС

Защита на околната
среда

ПУДООС, Общински
бюджет , МОСВ

Защита на околната
среда

Изпълнение на плана за
мониторинг за закритото
общинско депо за битови
отпадъци

Общинска
администрация

Кмет
2016г. -.2020г

Общинска
администрация,

~ 123 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

3.4

Подобряване на съществуващите
практики и условия за събиране и
транспортиране на битови
отпадъци във всички населени
места

3.5

Засилване контрола на Общината
относно нерегламентираните
замърсявания

3.6

3.7

Усъвършенстване на система за
събиране на отпадъци от
опаковки

Поетапно организиране и
прилагане на система за
събиране на опасни отпадъци,
излезли от употреба МПС,
негодните за употреба
автомобилни гуми, отработените
масла и отпадъчни
нефтопродукти, излязло от
употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО),
негодни за употреба батерии и
акумулатори

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

Общински бюджет

Кмет
Постоянен

Постоянен

Общинска
администрация

Общински бюджет

Кмет

Специализирана
организация

Общинска
администрация

Кмет
Общинска
администрация
Постоянен

~ 124 ~

Специализирана
организация

Подобряване
качеството на
сметопочистването
и метоизвозването

Подобряване
качествата на
околната среда
Предотвратяване
замърсяването на
околната среда

Съвременно
управление на
опасни отпадъци.
Предотвратяване
замърсяването на
околната среда

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

3.8

3.9

3.10

3.11

Специфична
цел 4

„Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“
по приоритетна ос 2 на ОПОС
2014-2020 г.

Изграждане на инсталация за
предварително третиране и
сепариране на отпадъци

Изграждане на площадки за
временно съхранение на
едрогабаритни, нестандартни и
биоразградими отпадъци

Осигуряване на индивидуарни
съдове за биоразградими
отпадъци

2017-2020г.

Кмет
Общинска
администрация

МОСВ

2017-2020г.

ОПОС

МОСВ

МОСВ

2017-2020г.

Кмет
Общинска
администрация

2017-2020г.

Кмет
Общинска
администрация

Общински бюджет

Общински бюджет
МОСВ

Подобряване
системата за
управление на
отпадъците

Подобряване
системата за
управление на
отпадъците
Подобряване
системата за
управление на
отпадъците

Подобряване
системата за
управление на
отпадъците

Поддържане на доброто състояние на почвите и предотвратяване на тяхното замърсяване, борба с
почвената ерозия

~ 125 ~

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

4.1

Мерки за опазване на почвеното
плодородие, чрез иницииране на
ежегодна информационна
кампания за причините за ерозия
на почвата, мерки за нейното
предотвратяване и мероприятия,
предпазващи от ерозия

4.2

Икономическа реализация на
продуктивния потенциал на
земеделските земи в Община
Костинброд

Специфична
цел 5

5.1

5.2

5.3

Постоянен

Кмет
Общинска
администрация

Постоянен

Кмет
Общинска
администрация

Общински бюджет

Общински бюджет

Повишаване
информираността
на населението по
проблемите на
опазването на
околната среда

Опазване на
околната среда и
създаване на
трудова заетост

Опазване и устойчиво използване на биоразнообразието в общината
Текущ ремонт и поддържане на
туристическа инфраструктура в с.
Безден и Беледие хан
Поддържане на еко-пътека
Раниславци – Дреново

Изграждане на еко-пътека
Беледие хан – х. Люляка – с.
Градец-с.Царичина-с.Чибаовци

Постоянен

Кмет
Общинска
администрация

Общински бюджет

Повишаване
туристическия
интерес в района

Общински бюджет

Повишаване
туристическия
интерес в района

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация
Кмет

2017-2020г.

Общинска
администрация

~ 126 ~

Общински бюджет и
външно финансиране

Повишаване
туристическия
интерес в района

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

5.4

5.5

5.6

Специфична
цел 6

6.1

Подпомагане на дейността на
клубове „Приятели на
природата” в училищата

Организиране на годишна
между-училищна викторина за
природата

Въвеждане на превантивни
дейности за намаляване на
опасността от горски пожари на
територията на община
Костинброд

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

Общински бюджет

Повишаване на
знанията и общата
култура на
подрастващите

Общински бюджет

Повишаване на
знанията и общата
култура на
подрастващите

Кмет
Ежегодно, в края
на месец май

Постоянен

Общинска
администрация

Кмет, Общинска
администрация, ДГС

Кмет, Общинска
администрация,

Опазване на
горския фонд,
флората и фауната

Поддържане и развитие на зелените площи за широко обществено ползване

Изграждане на кътове за отдих в
гр.Костинброд, с.Петърч,
с.Голяновци

2018г.

Кмет, Общинска
администрация,

~ 127 ~

Общински бюджет и
външно финансиране

Подобряване
условията на
живот, социалния
климат и зелената
система на
територията на
общината

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
Специфична
цел 7

7.1

7.2

7.3

Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на
местното население
Осигуряване на възможности за
повишаване на професионалната
квалификация на кадрите,
компетентни по управление на
околната среда в общинската
администрация
Изграждане на общински
капацитет за прилагане на
екологичното законодателство,
за разработване и управление на
екологични и нфраструктурни и
малки проекти
Провеждане на обществени
кампании за повишаване на
съзнанието на жителите на
общината по въпросите за
намаляване на нерегл.
замърсявания и опазване на
чистотата в населените места;
ежегодно организиране на
общински информационнообразователни кампании,
свързани с опазването на ОС.

Постоятен

Кмет

Общински бюджет

Повишаване на
административния
капацитет

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

Общински бюджет

Кмет
Ежегодно

Общинска
администрация

~ 128 ~

Повишаване
информираността
на служителите по
проблемите на
опазването на
околната среда

Общински бюджет

Повишаване
информираността
на населението по
проблемите на
опазването на
околната среда

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

7.4

7.5

Привличане на обществеността в
процеса на вземане на решения,
чрез взаимодействие с
неправителствени организации,
граждански сдружения,
инициативни групи,общински
клубове
Изготвяне на брошури, листовки
и др. информационни материали
за запознаване на
обществеността с проблемите по
управление на отпадъците

Кмет

Ежегодно

Общинска
администрация

Общински бюджет

Заинтересованите
страни

Кмет
Постоянен

Общинска
администрация

~ 129 ~

Общински бюджет

Ангажираност на
населението по
проблемите на
опазване на
околната среда

Повишаване
информираността
на населението

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.
Отговорен за изпълнение на програмата е Кмета на общината.
Отговорен за координацията по изпълнението на програмата е младши инспектор „Екология”
на Община Костинброд.
Предвижда се следене на напредъка на изпълнение на програмата, чрез ежегоден отчет пред
общинския съвет.
Програмата периодично ще се актуализира след изготвяне на ежегодните отчети при
съществена промяна на изходните данни,
приоритетите на общината, националното
законодателството и други фактори със стратегическо значение..
Информирането на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата ще се извършва
периодично, ежегодно, чрез отчета пред Общинския съвет.

