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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Име: ОБЩИНА  КОСТИНБРОД 

Адрес:  Гр.Костинброд,  област София , ул. „Охрид ” № 1 

Кмет на община Костинброд : Трайко Младенов 

Телефон: +359 721 68 722, 68 723 

  E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Лице за контакти – инж.Красимир  Дебеляшки, GSM: 0897889049 

 

 

Лице за контакти за изпълнителя : арх. Жоржета Рафаилова, тел.0889627356 

е-mail: g_rafailova@abv.bg 

 ДЗЗД „ УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”,   БУЛСТАТ: 177 198 325 

 е-mail: yaneva_z@abv.bg, Зорница Янева 

  Гр.София, ж.к «Гео Милев», ул.»Съединение» № 5, ап.2 

              

 Пенка Николова Атанасова- ръководител колектив ЕО,  GSM 0898635538,  е-mail : 

penka.bobeva@abv.bg  
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1. ОБЩА ЧАСТ. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Изискванията за ЕО на планове и програми са залегнали в Директива 2001/42/ЕС за 

оценка на влиянието на планове и програми върху околната среда, Закон за опазване на 

околната среда, Директива 85/337/ЕЕС за оценка на влиянието на някои публични и частни 

проекти върху околната среда, 5ПЕД  –Пета програма за екологични действия- интегриране 

на екологичната политика в други секторни политики, Амстердамски договор, Стратегия на 

ЕС за устойчиво развитие, Директива 2001/42/ЕС за оценка на влиянието на някои планове 

и програми върху околната среда, Протокол за Стратегическа Екологична Оценка ( CEO)  и 

др. 

         Основна роля при разработването на ЕО на ОУП Косдтинброд     играе Директива 

2001/42/ЕС за оценка на влиянието на планове и програми върху околната среда, 

транспонирана в българското законодателство с Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Изработването на ОУП на община Костинброд   попада в обхвата на на областите, 

изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС, както и в обхвата на т.11.1 на Приложение № 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.qОбн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 

Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. 

ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018г.)  и  подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), тъй като с проекта на 

нов устройствен план се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 

предложения по Приложения   №№1,2 на ЗООС. 

Съгласно чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) от  Закона за устройство на 

територията(ЗУТ)  , в сила от 31.03.2001 г.(Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. 

бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 

Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. 

бр.107от 9 Декември 2003г посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.,изм. ДВ. 

бр.105 от 19 Декември 2014г),   Проектите за устройствените планове се изработват въз 

основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна 

информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните 

администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и 

информационни системи., а съгласно чл.125 ,ал. (7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, 

бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)  

Заданието за ОУП   се внася в Министерството на околната среда и водите или в 

съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на 

приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от 

устройствения план. 
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С  Протокол №14 , Решение № 37/03.12.2015 г,  на основание чл. 125 ал. 1 от ЗУТ 

Общинският съвет Костинброд е одобрил Задание за Общ устройствен план на Община 

Костинброд/ОУПО/.  

 Община Костинброд   е  внесла Заданието за изработване на ОУП на община   

Костинброд в РИОСВ София .  

  С писмо с изх. №. 08-00-6632/ 11.11.2014г.  РИОСВ    София  информира Община 

Костинброд,  че : Общите устройствени планове, възложени  по реда на ЗУТ и включени в 

Приложение №1, т.11.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка (Наредбата за ЕО )  подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите 

по ЕО се съвместяват  изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете, а  

компетентен орган по процедурата по ЕО за ОУП на община Костинброд    е Директорът на 

РИОСВ-София. 

  Със същото писмо, РИОСВ София   информира  Община Костинброд, че  ОУП на 

община  Коcтинброд   попада в обхвата  на чл.2 , ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и инвестиционни 

предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони ( Наредбата за ОС ) и 

подлежи  на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на ЗЗ, разположени на 

територията на общината. 

  Извършената проверка за допустимост, съгласно изискванията ва чл.36,ал.2 , във 

връззка с 12,ал.2,3,4 от Наредбата за ОС установява, че проектът на ОУПО Костинброд, 

респективно предвижданията му, има вероятност да окажат значително отрицателно 

въздействие върху прпиродните местообитания, популациии на местообитания и видове, 

пореди следните мотиви :  

I.Предвижданията на ОУП за устройване  на териториите на общината има 

вероятност за доведат до трайни, негагивни изменения в природни местообитания и 

местообитания( гнездови, хранителни, места за почивка) на видовете животни, включително  

птици , предмет на опазване в защитените зони, поради очакваните : 

1.Пряко унищожаванеи/или увреждане при усвояване на теритрои от сухоземните 

и/или екваториалните части на защитените зони; 

2.Фрагменитране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване  в защитените зони, в резултат на планираната инфраструктура; 

3.Бариерен ефект при различните типове миграционни придвиждания( хранителни, 

размножителни, сезонни, вертикалин и хоризонтални) и прекъсване на биокоридори от 

значение за видовете, предмет на опазване. 

4.Трансформация на природни местообитания и местообитания а видове, 

вкл.птици,поради навлизане на чужди,рудерални/синантропни и инвазивни видове; 

5. Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, включително прогонване от местообитанията им, поради засилено и и антпорогенно 

и техногенно натоварване; 

6.Промени във видовия състав, числеността и структурата на популацииите на  

опазваните видове,както поради пряко унищожаване на екземпляри, така и косвено, поради 

изменения в характеристиките на местообитанията им; 

7.Трайна промяна в ландшафта и на ключови елементи на защитените зони, на 

екотони и възпрепядстване достъпа на видовете ключови хабитати, в границите на 

защитените зонти. 
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II.Възможните отрицателни въздействия предполагат нарушаване на целостта на 

защитените зони и тяхната кохерентност, включително и до забавяне или възпрепятстване 

постигането на консерационните цели на защита; 

III.Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони и 

предмета на опазване в тях, в резултат на сумарното въздействие на предвижданията на 

ОУП, спрямо осъществените, одобрените, но нереализирани до момента или планирани 

други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти. 

В тази връзка РИОСВ София постановява да се извърши оценка на степента на 

въздействие на ОУПО Костинброд върху предмета и целите на ЗЗ:  

1. BG 0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан" по Директивата за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007 г на 

МС( ДВ бр.85/2007) , изменена с Решение № 811/2010 нао МС( ДВ бр.96/2010); 

2. BG 0000322 "Драгоман" по Директивата за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, приета с Решение №122/2007 на МС(ДВ бр.21/2007)  ; 

3. BG 0002001" Раяновци" по Директивата за опазване на дивите птици,обявена със 

Заповед РД-569/2008  (ДВ бр.84/2008) .  

 

Съгласно чл.17, ал.1, т.  2 от  ЗМСМА (ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ) , сила от 17.09.1991 г., ДВ бр. Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 

1991г, посл.изм.  . ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г :  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: Устройството и развитието на територията на общината и на 

населените места в нея. 

 Съгласно чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) от ЗМСМА  (1) т.11. Общинският 

съвет, (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) приема решения за създаване и 

одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за 

части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 

    Чл. 44, ал.1 , т.13.  (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 

31.03.2001 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)  от ЗМСМА , регламентира че :   

Кметът на общината  възлага или разрешава изработването на устройствени планове 

и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява 

определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на 

територията, както и организира изпълнението им; 

 

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата за ЕО, екологичната оценка  ще се извърши  в 

следната последователност : 

1.Преценяване обхвата на ЕО и консултации по чл.19 а от Наредбата за ЕО ; 

2.Изготвяне на доклад за ЕО; 

3.Провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети 

лица, които има вероятност да бъдат засегнати ; 

4.Отразяване на консултациите с обществеността в доклада за ЕО; 

5.Определяне на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана; 

6.Издаване на становище по ЕО на ОУП; 

7.Наблюдение и контрол при прилагането на плана. 
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 Съгласно чл.19, а от Наредбата да ЕО, възложителят и/или експертите, на които е 

възложено да изготват доклада за ЕО / екологичната част към  ОУП ,  ще се проведат 

консултации със:  

          ●   Съответните органи по чл.4 от Наредбата за ЕО ( РИОСВ  София); 

          ● Съответните специализирани компетентни органи по чл.13, ал.1 относно 

съдържанието и обхвата на оценката на оценката на здравно-хигиенните аспекти на 

околната среда и риска за човешкото здраве ( РЗИ  София); 

          ●   Други специализирани ведомства ( БДДР Плевен   и др.  ) 

 Докладът за ЕО на ОУП  на община Костинброд    е изцяло съобразен с 

изискванията на ЗООС   и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми( Приета с  ПМС 139  от 24.06.2004 г., обн ДВ бр.57 от 02.07.2004 г, 

изм.ДВ бр.3 от 2006 г, бр.94 от 30.11.2012 ), Въздействията върху компонентите на околната 

среда и начините да извършване на оценката – Ръководство за ЕО на планове и програми в 

България, София, 2000 и Указания и методики на ЕК за стратегическа екологична оценка. 

              Съгласно чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за за извършване на 

екологична оценка на планове и програми,  обществено обсъждане на ЕО е задължителна , 

когато се изисква за проекти, програми или планове, съгласно специален закон, или когато 

са постъпили повече от две негативни становища, а съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ  проектите 

за ОУП подлежат на задължително обществено обсъждане, преди внасянето им в ЕСУТ. 

  За ЕО и ОУП ще бъде извършено обществено обсъждане и след получаване на  

Решение за одобряване на ЕО/ОС , ОбС Костенблрод ще одобри ОУП  и ЕО, като 

неразделна част от него.  

Информация и предпоставки  за изпълнението  

 Съгласно чл.17, ал. 2 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове от 14.06.2001, обн.ДВ бр.57/2001, посл.изм. ДВ бр.56/2014 ,  ОУП се 

разработват  в две фази:  

- предварителен проект (ПП на ОУП); 

- окончателен проект ( ОП на ОУП ). 

 След проведена процедура по реда на ЗОП,  ПП и  ОП  за Общ устройствен план на  

община  Костиброд  и ЕО/ДОСВ е възложен за разработване на  колектива на   ДЗЗД"  

Устойчивост Костинброд 21", гр.София, п.к.1111, ж.к «Гео Милев», ул.»Съединение» № 5, 

ап.2, e-mail : yaneva_z@abv.bg, представлявано от Зорница Янева, с партньори “ А3 

Инженеринг“ ООД, с лице за контакт: Зорница Янева и „ Проинфраконсулт“ ЕООД  с лице 

за контакт : Юлия Спиридонова   

  

 Основната предпоставка за разработването на плана е липсата на действащ общ 

градоустройствен план на община Костинброд . Устройственото развитие на  територията 

на  общината следва  предвижданията на ОУП по него.  

 

 С  Техническото задание са представени  и основните, най-общи насоки за бъдещото 

развитие на   града и общината,  водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична 

жизнена среда.  

Главнта цел на Общия устройствен план общината е създаването на оптимална 

пространствена и функионална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство 

на общината в хармонично единствона урбанизираните структури със съществуващите 

mailto:yaneva_z@abv.bg
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природни и антропогенни условияи специфични социално-икономически условия при 

отчитане и на регионалните компоненти- важен устройствен фактор. 

Общият устройствен план на Община Костинброд   следва  да реши   следните общи 

изисквания:  

-Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществени интереси. 

ОУП следва да защитава и гарантира  частната собственост,но в  същото време да дава 

възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача 

е бълансът между различните частни интереси; 

-Да равнопостави различните видове собственост. В опрределяне на 

функционалните зони и предвижданията за функионално изпозване на терените, планът 

трябва да равнопостави всички видове собственост.Когато определени мероприятия от 

обществен интерес имат търговска прилекателнвсот, то за реализацията на тези 

мероприятия следва да се дава възможност на всички собстеници, инвеститори, 

включително и частни; 

-Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на 

съставните населени места от общината извън селищни територии, при съобръзяване с КВС 

и КК и проучванията на увредените територии (земя), негодни за селскостопанска  дейност. 

-Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинска 

администрация.Устройствения план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на 

общинската администрация за ефективно управление на селищните и извънселищни 

територии.За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен, и да е с 

възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на 

конюнктурата. От това до голяма степен ще зависят процедурите по кандидатстване на 

общината по ОП за плановия период 2014-2020 г; 

ОУП на община Костинброд е с планови хоризонт  20 (двадесет) години. 

  С  писмо изх.№ 4935-6618/01.11.2018г,  РИОСВ София  приема изработената 

справка за провеждане на консултации и Задание за обхват и съдържание на ЕО, като 

направените забележки са взети предвид и отразени в  Заданието за ЕО и в Доклада за ЕО  и 

дава допълнителни указания за процедурането на ОУП_ЕО  Община Костинброд. 

С писмо изх.№ 4935-6205/05.11.2019г. РИОСВ София  дава положителна оценка за 

качеството на представения ДОСВ за ОУП на община Костинброд. 

  За ЕО/ОУП ще бъде извършено обществено обсъждане, и след получаване на  

Становище  за съгласуване на ЕО,  ОбС   Костинброд ще одобри ОУП  и ЕО, като 

неразделна част от него.  

 

1.1. Цел на екологичната оценка  

 

С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на 

околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво 

развитие.  

Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента 

на подробност на плана и използваните методи за оценка. 

В настоящата екологична оценка, колективът експерти се е стремял да: 

● анализира възможните значителни въздействия върху компонентите (атмосферен 
въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално разнообразие, 

биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни вещества, различни 
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видове отпадъци, рискови енергийни източници, генетично модифицирани организми, шум, 

вибрации и вредни лъчения) на околната среда в обхвата на действие и влияние на плана; 

● проучи и посочи алтернативите на плана; 
●идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането, 

проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване или 

компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и увеличаване на 

положителните въздействия; 

●предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на 
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на плана.  

 

1.2.Обхват на оценката  

 

Обхватът и съдържанието на Доклада за екологичната оценка за ОУП на община  

Костинброд    е структуриран съобразно  изискванията на  чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване 

на околната среда и на чл.17 от Наредбата за ЕО. 

Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за 

опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г, посл. изм. и доп., бр. 101 

от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)  и Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, 

бр. 57 от 2.07.2004 г,  посл.. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.). 

Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за извършването 

на оценката са определени от „Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, 

София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка”.  

Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени изисквания 

от РИОСВ София. Предварителното проучване по компоненти на околната среда, послужи 

като подготовка за подробно комплексно екологично изследване на района, обект на ОУП, 

като при теренните работи, беше проучена и описана конкретната обстановка. Бяха 

провеждани срещи с местни хора за обсъждане намеренията на Възложителя.  

Реализирането на инвестиционното предложение е тясно свързано със социално-

икономическото развитие на района. 

 

Географския обхват на ОУП на община  Костинброд е територията на община 

Костинброд. 

При изготвяне на настоящия Доклад от страна на Възложителя бяха представени: 

Решение на Общинският съвет  № 37/03.12.2015г, Протокол № 14; 

Писмо с изх.№ 5707/26.10.2017 г. на БД „Дунавски район“, гр.Плевен; 

Писмо с изх.№ 624/30.01.2018 г. на РИОСВ София; 

Писмо с изх.№ 08-00-6632/11.11.2014 г. на РИОСВ София; 

Писмо с изх.№ 222/09.10.2017 г. на Геозащита Перник; 

Писмо с изх.№ РД-21-599/12.12.2017г. на ОД“ Земеделие“-София област; 

Писмо с изх.№ 26-00-30/12.10.2017 г. на ВиК София. 

Планово задание за изработване на ОУП на община Костинброд; 

Становище № 33-НН-926/29.09.2015 г .на Министерство на културата за съгласуване 

на  опорен план и планово задание за ОУПО Костинброд. 

  

1.3.Метод  на оценката 
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При разработването на Доклада за ЕО е използван подход, при който се изясняват 

екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение, с изявен 

стремеж този процес да е напълно прозрачен, посредством консултации и участие на 

обществеността. 

Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 

2001/42/EС на Европeйският парламент от м.юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и 

програми  върху околната среда и  Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми( ДВ бр.3/2006г.) 
. 

 

2. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И 

ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

Устройственото планиране на населените места е в пряка зависимост от обществено-

икономическите условия и законова уредба. Действието на вече установено пазарно 

стопанство, развитието на частния сектор в производството и обслужването на населението, 

развитието на пазар на градски терени и друга недвижима собственост поставят началото на  

нов етап в устройството на населените места и нов подход при решаването на натрупаните 

проблеми в тях и насоки за бъдещото им развитие. 

 

 2.1.Основания за изработването на плана  

 

     В съответствие с изискванията на ЗУТ/ чл. 125, ал. 1 и 2 /, Община  Костинброд е 

изготвила планово задание, одобрено от Общинският съвет на  Община Костинброд с  

Решение на Общинският съвет № 37, протокол №.14 от 03.12.2015г.  Органът, отговорен за 

одобряването на плана е Общински съвет на Община Костинброд. 

 

2.2 Основни  цели  на плана  

 

  ОУП на община  Костинброд    съдържа : 

 

-  Общата структура на територията - предмет на плана и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите 

на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, 

защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със 

специално, с друго или със смесено предназначение; 

- Общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи 

цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие; 

-  Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и 

публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

-  Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

   - Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 
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- Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 

естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита, както  и 

текстови и графични материали, включващи раздели  за :  

 

 1. Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, 

екологични, комуникационни и др.; 

 2. Социално-икономически условия и проблеми: 

 а) демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, 

възрастова, социална), тенденции на развитие; 

 б) структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и 

професионална категоризация, тенденции на развитие; 

 в) икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско 

стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на 

собствеността, ефективност, регионални характеристики; 

 г) райони със специфични проблеми; 

 3. Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, 

поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, 

земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на 

собствеността (държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска 

собственост - публична и частна, частна собственост); 

 4. Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура 

на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване,  технико-

икономически  характеристики  на видовете (типовете) обитаване, селищна динамика; 

 5. Здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, видове 

лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична помощ, спешна медицинска 

помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), собственост; 

 6. Образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища, 

собственост;  

 7.  Култура: териториално разположение, значимост, собственост; 

 8. Техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри на 

електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, 

далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, 

състояние), други структурни обекти- селскостопански летища, радио- и телевизионно 

покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи, 

пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за 

отпадъци; 

 9. Отдих и туризъм: обекти, значимост, влияние в общото икономическо развитие, 

собственост;  

 10.Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, 

категоризация, характеристика на вредните емисии. 

 11. Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на 

устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и 

техническата инфраструктура. 

 12. Екологични условия: прогноза за околната среда  от социално-икономическото  

и пространствено развитие и мероприятия за подобряване на средата. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

17 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

 13  Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 

които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени 

планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

  

 

      Допълнителните графични материали към ОУП  ще съдържат карти, схеми, графики, 

фотоси и други материали, по преценка на изпълнителя. 

   Окончателният проект на ОУП  ще   съдържа текстовите и графичните материали на 

предварителния проект,  коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни 

и териториални администрации.  

          Графичните материали към окончателния проект на ОУП, към които има 

препоръки и бележки,  ще се преработят, като забележките по ОУП се отразят,  съгласно 

препоръките от направените консултации и обществени обсъждания в  ЕО.  

 

Целите и задачите на ОУП-  Костинброд произтичат от предназначението на 

устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при 

отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото 

задание.  

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална 

структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство 

на Общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия, 

културно наследство и при отчитане на регионалните характеристики.   

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично 

равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на 

природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на 

следните специфични  цели :  

-Създаване на  нормативна основа на териториалния обхват за пространствено и 

демографско развитие на Общината до 2030 г.; 

-Определяне на  преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните 

и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални 

параметри за тяхното устройство; 

-Определяне вътрешната структура на елементите на функционалните системи 

„обитаване“, „труд“ и „отдих“, и организацията, йерархичната структура и локализацията на 

основните елементи от обслужващата сфера; 

-Определяне йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на 

комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна 

мрежа на територията на Общината и връзките й с териториите на съседните общини, и 

възможностите за оптимизацията й; 

-Определяне развитието, параметрите и провеждането на елементите на инженерните 

мрежи; 

-Организиране, диференциране и оразмеряване  елементите на зелената система; 

-Създадаване условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи допустимото 

натоварване на естествените рекреационни и други ресурси; 
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- Описване  и ситуиране всички недвижими културни ценности и се дефинират 

защитени територии за опазване на недвижимо културно наследство; 

Проучване  наличието на предпоставки за опазване на културни ландшафти (чл. 47 т. 6 от 

ЗКН); 

-Определяне  на територии и обекти, за които следва да се разработят планове за 

опазване и управление (чл. 78 и чл. 71 от ЗКН); 

-Изработване на  специфични правила и нормативи за устройство на защитените 

територии за недвижимо културно наследство и териториите за превантивна устройствена 

защита за недвижимо културно наследство и дефиниране на специфични устройствени 

режими към тях; 

-Определяне на  правила и норми за прилагане на ОУПО. 

Изведените цел и задачи на ОУПО поставят изисквания за комплексно и интегрирано 

развитие на територията на Общината, следвайки европейските принципи за 

пространствено и устойчиво развитие.  

 За  населените места на Община   Костинброд,  с ОУПО   са   определени  територии с 

общо и преобладаващо предназначение и самостоятелни терени с устройствен режим : 

- територии (земеделски и горски); 

-  рискови територии ; 

-  територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и др.  

 

2.З Връзка с други планове и програми  

 

Общият устройствен план на  община Костинброд е основен устройствен 

инструмент, чрез който целите и приоритетите, зададени на Европейско и национално ниво 

за програмния период ще бъдат пренесени в обхвата на общината .  

При разработването му са взети предвид и съществува връзка с други планове, 

програми и проекти, определящи развитието на Европейския съюз, страната, района за 

планиране (Югозападен район за планиране), обособен с основна цел статистическо 

отчитане на териториалните единици, съгласно изискванията на Евростат (ниво 2), областта 

(ниво 3 – София област  ) и общината.  

Цели се прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се 

обвържат прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните 

общности. 

 

Европейски и трансгранични стратегически документи: 

Стратегия „Европа 2020”; 

Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

Лайпцигска харта за устойчиви градове; 

Програми за транснационално и междурегионално сътрудничество, в които България 

участва; 

 

Национални  стратегически документи: 

Национална програма за развитие: България 2020 г.; 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.; 

Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г.; 

Национален план за управление  на отпадъците 2014-2020 г; 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025г.; 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор; 

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 - 

2020 г. 

Стратегическия план за развитие на горския сектор в страната (2014-2023 г) 

План за управление на речните басейни в Дунавски  район 2010-2015; 

План за управление на риска от наводения в в Дунавски  район 2016-2021г; 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците; 

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

Национална стратегия за околна среда; 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни източници; 

Трети национален план за действие за енергийна ефективност; 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда”; 

Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 

РБългария,ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбружие 2015-2020 г; 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма; 

Националният план за действие по заетостта; 

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г; 

Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.; 

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България; 

Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и др. 

 

Регионални стратегически документи: 

 

Областна стратегия за развитие на област  София   2014-2020 ; 

Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020г.; 

План за управление на речните басейни, БД „Дунавски район”2016-2021; 

План за управление на риска от наводнения в Дунавски район  за басейново 

управление 2016-2021 г;  

Регионална програма  за управление на дейностите по отпадъците на регион 

Костинброд  2017 – 2020 г.  

 

Общински документи: 

 

Общински план за развитие  на община  Костинброд  2014-2020 г.              

Програма за околна среда на община Костинброд  2016-2020 г. и др. 

 

2.4. Анотация на Общия устройствен план на община Костинброд 

 

 Окончателния проект за ОУП определя планово-пространствената структура на 

общината  и насоките за пространственото му развитие. 

  Актуализиран опорен план / М 1:25000/ 

  Варианти /концепции/ за териториално развитие през прогнозния период от 20 год. 

и след него за период от 40 до 50 год. в М 1:10000/ М 1 :25 000/; 

  ОУП в М 1:25 000 – Предварителен проект и Окончателен проект; 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/02/nacionalna-strategiya-razvitie-gorski-sektor-2013-2020.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/02/nacionalna-strategiya-razvitie-gorski-sektor-2013-2020.pdf
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  Схеми в М 1:25 000: 

-  Схема на транспортно-комуникационната система; 

-  Схема на мрежите и съоръженията на водоснабдяването и канализацията; 

-  Схема на мрежите и съоръженията на електрификацията; 

-  Схема на зелената система; 

- Схема на съществуващото разположение, вида и категорията на обектите на 

културно-историческото наследство – недвижими културни ценности; 

-  Обяснителна записка за ОУП; 

-  Екологична оценка .  

Балансът на територията – селищна и извънселищна  е представен в табличен вид, 

като е разгледано съществуващото положение към 2020  година и предвижданията  на ОУП  

по категории и видове  терени. 

Общата площ на общината възлиза на 25479 ха.  Съгласно  предвижданията на ОУП 

земеделски земи   намаляват от 14330 ха или 56,24.% на 12 881 ха или 50,56 %. Горите и 

горските територии осе запазват  6424 ха или  25,21 %.  

Жилищните терени се увеличават от 1692 ха или 6,64% на  1721 ха или 6,75  %, 

терните  за производствени и складове дейности намаляват от 831,3 ха  или 3,26 % на 819,3 

ха или 3,22 %., водни площи са –345 ха или 1,35 %. 

Следват териториите с обществено обслужващи функции, чието увеличение е 

съответно от 22 ха или 0,09%  до   45,3 ха или 018 %. 

 Транспортно-комуникационната инфраструктура се увеличава от 781 на 957 ха, 

съответно от 3,07 до 3,76 %. 

Зоните за рекреация, курортни дейности и балнеолечение се увеличават от 0,6 до 14 

ха или с 0,11 %. 

С Общият устройствен план на общината се предвижда незначителна промяна на 

площта на видовете територии, което се вижда от съществуващият и проектен баланс на 

територията. 

  Балансът на територията представяме в следната таблица: 
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД - окончателен проект 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ         

Наименование на териториалния елемент / мерни единици 
Съществуващо положение Проектно положение 

ха % ха % 

1. Жилищни функции (в т.ч.): 1692 6,64% 1721 6,75% 

1.1. Ниско застрояване (до 10 m) 918   1163   

1.2. Средно/ комплексно застрояване 11   29   

1.3. Вилна зона 469   529   

2. Общественообслужващи функции (в т.ч.) 22 0,09% 45,3 0,18% 

2.1. Смесена централна зона     7,7   

3. Производствено-складови дейности и многофункционални зони 831 3,26% 819,3 3,22% 

4. Рекреационни дейности, курортни зони, балнеолечение и манастири 0,6 0,00% 14 0,05% 

5. Озеленяване, паркове и градини 749 2,94% 2174 8,53% 

6. Гробищни паркове 13 0,05% 16 0,06% 

7. Спорт и атракции 4 0,02% 27 0,11% 

8. Земеделски територии, в т.ч.: 14330 56,24% 12881 50,56% 

   8.1. Трайни насаждения 71   71   

   8.2. Земеделски територии без право на застрояване     11918   

   8.3. Земеделски територии - резерв за урбанизация с допустима промяна 

на предназначението     892   

9. Горски територии 6424 25,21% 6424 25,21% 

10. Водни площи 334 1,31% 345 1,35% 

11. Транспорт и комуникации 781 3,07% 957 3,76% 

12. Техническа инфраструктура 53 0,21% 53 0,21% 
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ДРУГИ ТЕРИТОРИИ         

13. Терени за опазване и съхраняване на културното наследство 2,4 0,01% 2,4 0,01% 

14. Други терени 243 0,95% 0 0,00% 

Общо 25479 100,00% 25479 100,00% 

     15. Територии за природозащита в границите на община Костинброд (в 

т.ч.) 8577 33,66% 8577 33,66% 

15.1. Защитени зони "Натура 2000" без отчитане на припокриването* 11771 

 

11771 

 Защитена зона "Драгоман" - BG0000322 7222 28,34% 7222 28,34% 

Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" - BG0001040 985 3,87% 985 3,87% 

Защитена зона "Раяновци" - BG0002001 3564 13,99% 3564 13,99% 

     * Припокриване 3221 12,64% 3221 12,64% 

15.2. Защитени територии (местности) по ЗЗТ  27 0,11% 27 0,11% 

     

     Общи площи на всяка от защитените зони в мрежа Натура 2000,  части от 

които попадат в община Костинброд: 

    Защитена зона "Драгоман" - BG0000322 21357 

   Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" - BG0001040 219753 

   Защитена зона "Раяновци" - BG0002001 13207 

    

 

                     Таблица № 1 
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             АНОТАЦИЯ НА ОУП ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И УЗ  

Предвижданията на ОУП са показани  за отделните населени места и техните 

землища.  

  

Развитие и устройство на населените места 

Проектните предвиждания по отношение на населените места в община Костинброд 

са насочени към интензификация на ползването на териториите, намаляване на 

диспропорцията в развитието на обществените и стопанските активности, при съхраняване 

и съвременно развитие на основните средови и функционални характеристики и оптимална 

реализация на ресурсите, осигуряващи поминъка.  

За по-голямата част от територията на общината, с изключение на гр. Костинброд и 

землището му, за първи път се изработва ОУП. Пространственото развитие на населените 

места и землищата им в община Костинброд, заложено в плана за зониране на ОУПО,  е 

обусловено от:  

 тяхната съществуваща пространствена структура и начина им на ползване; 

 актуалния статут на поземлените имоти, съгласно данните предоставени от 

общината; 

 влезлите в сила ПУП;  

 ограничители за развитието с природен, географски, социално-икономически и 

екологичен характер, в т.ч. територии, зони и отделни обекти, подлежащи на защита 

по специални закони  

 проявени тенденции в развитието на демографските процеси; 

 развитието на социално-икономически процеси и официално заявени инвестиционни 

намерения на собственици и др. 

 

В плана за зониране са третирани като част от съществуващи урбанизирани територии 

всички имоти, които са такива по кадастрални данни, които имат отреждане за 

урбанизиране с ПУП  и за гр. Костинброд и землището му - с ОУП. Териториите по §4 от 

ПЗРЗСПЗЗ са третирани като съществуващи вилни зони, поради факта, че са използвани за 

отдих и в по-голямата си част са застроени с вилен тип сгради. 

Община Костинброд има голямо богатство от гори, водни течения, запазено 

биоразнообразие. За опазване на съществуващите природни богатства и същевремонно за 

защита от рисковете, свързани с промените в климата, е дефиниран в Правилата за 

прилагане на плана и е използван като инструмент специфичен вид зона в плана за 

устройствено зониране – тази за Зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване. Тя 

обхваща озеленени терени и такива, които с ОУП са предназначени за озеленяване, вкл. 

дерета, в и извън урбанизираните територии, за осигуряване на непрекъснатост на зелените 

коридори независимо от административните и строителни граници.   

Тези терени са предимно с лентова или с по-широкоплощна форма, осъществяващи 

връзки между елементите на зелената система, а също със защитно и изолационно 

предназначение.  В нея не се допуска строителство, с изкл. на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура. В урбанизирана територия тя е ограничител на 

застрояването. Зоната е определена обикновено върху озеленителни пояси с противоветрово 
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предназначение, покрай некоригирани реки, дерета и върху заливни зони, а също върху 

самозалесили се земеделски земи. Тази зона е повече с превантивно-мелиоративен характер, 

отколкото с парково-рекреационен. Тя не забранява селскостопанското използване на 

земята и не е задължително свързана с отчуждаване или промяна на предназначението на 

земеделските имоти, попадащи в нея. Конкретното интерпретиране на зоната се детайлира с 

ПУП, а когато част от УПИ попада в такава зона, нейната граница става ограничителна 

линия на застрояване.  

В представения модел на пространствена концепция за развитие на община Костинброд 

територията на общината е структурирана на базата на основните функции, които ще 

получат подкрепа с плана. При определяне на параметрите на териториите за бъдещо 

развитие е следвана логиката на очертаната пространствена концепция с трите основни 

групи населени места, както следва : 

 

Първа група        

Град Костинброд 

 

Настоящият общ устройствен план на общината, спазвайки принципите на 

приемственост и надграждане, възприема и доразвива логиката на предходния общ 

устройствен план, обхващащ само гр. Костинброд и землището му. Новият ОУП изменя 

стария само на база промени в социално-икономическото развитие и подобрена прецизност 

и изчерпателност на изходните данни: на основа информация от актуална кадастрална 

карта, влезли в сила ПУП, обхващащи и терени, предвидени по предходния ОУП за 

далекоперспективно развитие; официално заявени нови инвестиционни инициативи и; 

актуализирани данни за културно-историческото наследство, за охранителни зони, заливни 

зони и др. под. 

Транспорт. В комуникационно отношение град Костинброд е много добре 

позициониран на традиционния път, свързващ София със северозападните територии на 

България, със Сърбия и западна Европа. Костинброд е много добре обслужен с първокласна 

пътна мрежа, бързи и ефикасни връзки както с гр. София и региона, така и с европейската 

мрежа от транспортни коридори - ЕТК №№4,8 и 10. Чрез националната транспортна мрежа 

има пряка връзка към пристанищата на Лом и Видин и оттам – с Румъния и Дунавските 

държави;  чрез бързата връзка към Столичния Околовръстен път - към Гърция и Турция и 

пр. Новото трасе на ТЕМ тангира територията и прави добър контакт с нея. През града 

минава т.нар. Ломско шосе.  Друго комуникационно предимство е преминаващата през 

града ж.п. линия, функциониращите ж.п. гара и ж.п. спирка в землището. Аерогара София е 

на по-малко от 25км от центъра на града, мерено по автомобилни улици и пътища с добра 

пропускателна способност.  

За да се изведе транзитният трафик от жилищните територии проектът предвижда 

нов пътен обход на града. Той тръгва при входа на града през възела на Ломско шосе на 

изток по съществуващия път към с. Голяновци и след това продължава в посока север по 

нова следа (в момента земеделски път) между Костинброд и Голяновци. Новата връзка със 

съществуващото трасе северно от града е чрез нов пътен възел, предвиден при 

отклонението от Ломско шосе за с. Драговищица. Предвидени са две нови безконфликтни 

кръстовища на тази връзка – при излизане от Костинброд в посока Голяновци и при 

разклона между двете населени места. Това решение ще допринесе за подобряване на 

екологичните характеристики на средата в града, за спазване на нормите и за подобряване 
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на безопасността на пешеходците и движението като цяло, както и на комфорта на 

жителите. С подобна цел и се залага изграждане на два надлеза над ж.п. линията – при 

гарата и в производствената зона, за връзка към Института по животновъдство и свързаната 

с него зона за интензивно съвременно селскостопанско производство. 

Съществуващата улична мрежа на града е с добри характеристики. Тя е проведена 

така, че дава възможност за свързаност на кварталите, които чрез обединяването си 

исторически са оформили единната градска тъкан. Новопредвидените улици с ясна и 

йерархизирана транспортна схема позволяват по-нататъшно добро структуриране на 

разширенията на селищната територия и постигане на компактност, хомогенност и 

рационално инфраструктурно обслужване. Това е важно, за да може Костинброд да стане 

по-привлекетелен за инвестиции, да развие потенциала си, като натрупа необходимата 

критична маса от население и достигне икономическите посказатели на важен балансиращ 

градски център от Софийската агломерация.  

Разширението на жилищните терени е основно «чрез запълване на дупки в 

дантелената урбанизирана структура» в досегашните строителни граници на града. 

Определени са съответстващи устройствени зони за вече урбанизирани терени, които 

първоначално са били предвидени за далекоперспективно разширение по действащия ОУП 

на гр. Костинброд и землището му, но сега имат ПРЗ (напр. кв.№№ 247, 248, 251, 252 и 254 

и пр.). Това е отразено и върху обхвата на строителната граница на града.  

Комплексният обществено-обслужващ център на града се развива около три ядра с 

ос на комуникация и развитие ул.“Славянска“. В тези ядра са ситуирани всички по-значими 

сгради от общинско ниво – административни, образователни, здравни, социални, 

религиозни и др. Между тях и по дължина на главните улици се оформят устройствени 

„линейни връзки“ с предназначение за по-интензивно насищане с дейности от сферата на 

услугите. За прилагане на ОУП се препоръчва рамката на ул. „Славянска“, като основна 

градоустройствена ос, да стане обект на специализирана разработка - концепция за обемно-

пространствено и благоустройствено развитие и след това – нов ПУП, евентуално със 

специфични правила и норми, с които да се подкрепи преструктурирането и оформянето й 

като търговска улица. След отклоняване на „Ломско шосе“ и освобождаване от транзитно 

товарно движение на сегашната му част попадаща вътре в града тя също ще се обогати с 

обслужващи и търговски функции, както и ул. „Йордан Йовков“. 

Около стадион „Бенковски“ в северната част на града се подкрепя оформянето на 

специализиран център за спорт, атракции и отдих.  Специализиран център за проучване, 

опазване, реставрация, консервация и експониране на културното наследство, с допълващи 

функции отдих и културен туризъм се предвижда да се оформи около Скретиска, при 

стриктно спазване на режима на защита на наследството. 

Основен фактор за урбанистичното развитие и виталността на гр.Костинброд са били 

и са неговите икономически функции.  Нарасналият инвестиционен интерес определя 

решенията за известно преструктуриране и увеличаване на производствените терени, 

доколкото икономическият растеж е определящ за демографския и социален растеж. 

Увеличаването на производствените терени е основно за уплътняване на съществуващите 

производствено-складови зони и надлъжно на Ломско шосе – северно и южно от 

жилищната територия. В преобладаващата си част новите терени са със статут земеделски 

земи, за които се допуска промяна на предназначението след доказване от страна на 

собствениците на икономическа, екологическа и социална целесъобразност за общината на 

инвестиционното им намерение и поемане на задължение за предхождащо високото 
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строителство изграждане за своя сметка на необходимата довеждаща инфраструктура. 

Отразени са терените с вече действащи ПУП за производствено-складови дейности.  

Уплътняването на територията, тангираща пътя към с. Голяновци, включва смесена 

многофункционална зона до жилищните квартали, буферирайки производствено-складовата 

зона на югоизток. Отразена е охранителната зона на предпиятието „Газтрейд“, която има 

рестриктивен характер по отношение урбанизацията и е причина да не се потвърдят с новия 

ОУП някои разширения, определени като допустими с предходния. 

Специфично е положението с терена на Института по животновъдство (Център по 

генетика и селекция). В централната си част теренът е в голяма степен застроен с 

производствено-складови сгради за животновъдство, със сгради с научно-производствен и 

обслужващ характер, детско заведение и пр. Периферните му части са без застрояване и се 

ползват като обработваеми земеделски земи. По кадастрална карта той е един голям 

поземлен имот с идентификатор 38978.303.15, област София, община Костинброд, гр. 

Костинброд, държавна частна собств., вид територия - земеделска, НТП „За животновъден 

комплекс“. Ако с ОУП се третира като земеделска земя комплексът, няма да отговаря на 

изискванията на действащата Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им, тъй като конфигурацията на 

застроените части и параметрите на съществуващото вече застрояване не отговарят и 

надхвърлят пределно допустимите по посочената наредба. Интензивното селскостопанско 

производство и хранително-вкусовата промишленост на Костинброд са 

структуроопределящи за развитието на общината, затова с ОУП за тях се определя 

специфична устройствена зона, с параметри на високотехнологична зона тип Пс съгл. 

Наредба №7 към ЗУТ. Тя изключва допускането на дейности, които потенциално могат да 

повлияят негативно върху производството на храни в съседство. Стопански дворове и 

животновъдни комплекси в цялата община също са с определен режим на такава 

устройствена зона. 

Костинброд е динамична структура, която с разрастването си следва да повиши и 

качеството на средата и стандарта на живот на гражданите си. Съществуващите училища, 

детски и здравни заведения като площни теренни параметри са достатъчни за социалното 

обслужване с бюджетен източник на финансиране на прогнозното население към времевия 

хоризонт на ОУП. Удовлетворяването на социалните потребности на населението довежда и 

до нужда от нови пространства за спорт, зелена система и пазарни видове обслужване. 

Съществуващите терени за спорт и рекреация от градско значение са разположени в три 

основни центъра. По-голямо развитие на спорт на открито и туристически дейности се 

предвижда в кв. Шияковци, около стадиона и реката, където поради рисковете, свързани с 

промените в климата, се налагат рестрикции за жилищно строителство. Нови спортни 

терени с ОУПО се предвиждат също и при ул. „П. Волов“. В околоградския район се 

предвижда развитие на нови (шумни) спортни дейности на мястото на старо депо за земни 

маси североизточно от ел. подстанция Костинброд.  

Зелената система на града се доминира от линейното озеленяване в заливните зони 

около реките Блато и Белица и техните притоци, предвидено като терени за зелени връзки с 

преобладаващ устройствен режим Здр. Тези зелени площи ще имат повече превантивен 

ефект за опазване от наводнения, за охранителна зона около източници на питейна вода, 

гробища, паметници на културата, магистрални съоръжения на техническата 

инфраструктура. Ще имат и екологичен ефект, опазвайки зелената незапечатана земя от 
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застрояване, прегряване, замърсяване, но сами по себе си по-скоро не са инфраструктура на 

отдиха.  

За нуждите на ежедневния отдих се предвижда известно разширение на градските 

градини и паркове с режим Зг, предполагащ общинска собственост и благоустрояване. В 

зоната при паметника на културата Скретиска се предвижда голям терен за експониране на 

археологически находки на открито в паркова обстановка. Оформянето в бъдеще на този 

нов парк ще е изцяло подчинена на дейностите по проучване, реставрация, консервация и 

експониране на културното наследство и ще се устрои при спазване на всички изисквания за 

опазване и интегриране на този паметник от висок ранг. Същевременно реализацията на 

археологическия парк ще бъде една от стъпките за подкрепа на развитието на туризма в 

града и общината.  

За поклоннически туризъм и епизодичен отдих в природна среда около историческия 

Шияковски манастир се предвижда неголяма зона, допускаща застрояване с допълващи 

обекти за туристическо обслужване. Около нея отново се прилага превантивният режим 

Здр, който допуска само някои мерки за благоустройство, защитава съществуващите 

природни дадености - дерето, вододайната зона и гората и не позволява натоварване, което 

да предизвика проява на свлачищни процеси.  

Костинброд има три съществуващи гробищни парка. Два от тях – северно от 

Шияковци и западно от града близо до Голяновци са предвидени за разширяване още със 

стария ОУП. С настоящия ОУП не се потвърждават част от тези разширения, попадащи 

изцяло върху частни имоти, без бюджетно обезпечение до момента и нереализирани. 

Остават разширенията непосредствено около съществуващите гробища, като Шияковското 

междувременно е реално разширено почти два пъти спрямо размера от ОУП 2007г. и сега е 

определено разширение с още около 5 дка. Другото гробище се разширява с около 12 дка. 

Статутът на съседните земи на двата гробищни терена позволява при доказване на 

необходимост и след допълнителни проучвания вбъдеще с устройствена процедура да се 

присъединят към тях имоти, оставени засега с режим Здр. Запазва се в настоящи граници 

гробището при кв. Маслово, т.к. неговото местоположение между населеното място и 

язовир Маслово не е подходящо за разширяване на тази функция. 

 

с. Петърч 
За с. Петърч, като най-голямо и жизнено село в общината, са предвидени 

относително по-големи възможности за разширяване на обитаването, както и за развитие на 

две нови бизнес ядра – едното северно от жилищната зона, по продължение на пътя към 

Опицвет и Костинброд, а другото – около гара Петърч. Предвидените възможности за 

развитие на бизнес зоните се изразяват в определяне на границите на земеделската земя с 

право за промяна на предназначението при заявяване на сериозни  инвестиционни 

намерения, което дава възможност от една страна да се контролират конкретно процесите, а 

от друга - да остане по-компактна формата на производствените терени за непосредствено 

усвояване. Предвижда се за допускане на промяната на предназначението собствениците да 

поемат изцяло за своя сметка инфраструктурното обслужване на терените, което щади 

публичните бюджети при същевременно гъвкаво удовлетворяване на инвеститорски 

интерес, важно условие за постигане на икономическо развитие и устойчивост.   

Както и на други места в страната, около гарата на с. Петърч постепенно е оформено 

ядро със застрояване за дейности, свързани с функциите на транспорта. Предстоящото 

разширяване на път Е80 при параметри на магистрала води до подчертан инвеститорски 
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интерес към района между пътя и гарата, позволяващ интермодално транспортно 

обслужване при удобни, сигурни и бързи връзки както към София, така и към по-далечни 

дестинации.  С ОУПО се отрежда разширение на съществуващото ядро и се резервират 

терени за далекоперспективно развитие за производствено-складови дейности и логистика, 

които ще имат възможност за бърза връзка с регионалната и европейски транспортни 

мрежи. Предвид характера на зоната е важно с ПУП да се осигурят основни улични трасета 

вътре в зоната с габарит не по-малък от 12 м регулационно, които да позволяват комфортно 

ползване от големи и дълги камиони изискващи голям радиус на завиване. Преди 

разрешаване на ПУП за зоната следва да се разработи детайлирана устройствена концепция 

задължително включваща части ПКТП и ПОД, както и схеми за обслужване с базова 

инфраструктура. 

Жилищната част на Петърч и предимно складовата част около гарата са разделени 

помежду си с ж.п. линия, газов интерконектор България-Сърбия с широка охранителна зона, 

електропровод високо напрежение, както и река. Това обстоятелство помага за ясно 

обособяване на двете части с не прекалено голямо, но достатъчно разстояние (около 1 км), 

гарантиращо ненарушаване на качеството на жизнената среда в селото и осигуряване на 

местна работна ръка за новата бизнес зона. 

С ОУПО се отразява влязъл в сила ПУП с положително становище от РИОСВ за 

жилищно-ваканционно селище, както и развитие на ново ядро за спорт, върху терен в 

ниската част до реката в североизточната част на Петърч на мястото на пресушен в момента 

рибарник западно от селото. Правно основание за промяната е ЗУТ, Чл. 103а  „В проекта за 

общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни 

устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124.“ 

С оглед постигане на съвременни ефикасни транспротни връзки, адекватни на очакваните 

нужди, както и на добра обслуженост и възможности за ориентация, терените за 

урбанизация се структурират чрез йерархизиране на системата от улици и пътища, най-вече 

чрез разширяване и повишаване класа на основните съществуващи входящо-изходящи 

общински пътища.  

 

С. Драговищица 

Село Драговищица се разполага в югоизточната част на общината, северно от гр. 

Костинброд и с. Голяновци. Като част от зоната за икономически растеж, аналогично на с. 

Голяновци, Планът предвижда развитие предимно на жилищната функция, предвид 

пазарния интерес в резултат от развитието на местната икономика и близостта със София.            

Това обстоятелство предопределя разширяването на строителните граници (64.85 ха) на 

населеното място с жилищни структури в северозападна посока, които да уплътнят вече 

възникналите такива, които са фрагментирани (68.72 ха), и предвиждането на земеделски 

земи с допустима промяна на предназначението за жилищни функции с обща площ от 4,52 

ха.  

В западна и югозападна посока се предвиждат допълнителни територии с допустима 

промяна за временно обитаване (3.65 ха), предвид тенденциите за развитие на вилно 

застрояване в тази част. В отделни терени се обособяват и смесени многофункционални 

дейности с площ от 0.73 ха.  

Като третото по големина населено място след общинския център и с. Петърч, от 

пети функционален тип, в Драговищица е застъпен по-широк кръг от обслужващи функции, 

най-вече от социален характер. Теренът около съществуващата църква в южната част на 
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селото е обособен като зона за обществено обслужване, а останалите обслужващи функции 

– административни, образователни, спортни, са концентрирани в централната част. 

В границите на землището на с. Драговищица съществуват два гробищни парка, за които се 

предвижда разширение с обща площ от 1.05 ха. 

 

с. Голяновци 

Село Голяновци се разполага в южната част от общинската територия, в 

непосредствена близост североизточно от общинския център и попада в зоната за 

икономически растеж, заедно със селата Петърч и Драговищица.  

Равнинният релеф, както и бързият достъп до град Костинброд и Столицата, 

предопределят засилените социално-икономически процеси и положителния демографски 

потенциал за възпроизводство. Като част от зоната с най-устойчиви урбанистични връзки 

между четирите населени места и към София, се очаква и известен положителен механичен 

прираст на населението. Това обуславя предвижданията на настоящата разработка за нови 

възможности, свързани основно с функцията обитаване, като проектът определя земеделски 

територии с допустима промяна на предназначението за жилищни функции (13.70 ха) в 

източна посока предимно за уплътняване на вече възникналите жилищни структури, както и 

далекоперспективни резервни терени в югоизточна посока (7 ха) в хипотеза на положително 

демографско развитие. Освен териториите с допустима промяна, към урбанизираната 

тритория (50.30 ха) на населеното място се приобщават съществуващите жилищни и 

производствени терени, които са извън настоящите строителни граници и земеделските 

земи в непосредствена близост, които да формират по-компактна структура (65.09 ха). 

Развитието на селското стопанство, благодарение на благоприятните климатични условия и 

характеристиките на релефа в тази част от територията на общината, създава отлични 

предпоставки за неговото обвързване с преработвателната промишленост, поради удобните 

транспортни връзки, които осигуряват близък и достъпен пазар за незабавна реализация на 

продукцията. Пространствените възможности за оползотворяване на този потенциал, които 

Планът предоставя, се изразяват в предвиждането на земеделски територии за 

производствени дейности в посока гр. Костинброд около новопредвидения обходен път 

(6.15 ха), както и за такива със смесено многофункционално предназначение – обществено 

обслужване, търговия, безвредни производства, жилища и други допълващи функции в 

посока към с. Житен и гр. София на югоизток (4.64 ха) и в посока към с. Драговищица на 

север (1.89 ха). 

Теренът, прилежащ към църквата „Св. Пророк Илия“ (0.13 ха), е отреден за курортни 

и туристически дейности (Ок), а територията покрай реката в непосредствена близост в 

северна посока е обособена като смесена многофункционална зона (0.3 ха), предвид 

развиващите се производствени, жилищни и обслужващи дейности.  

Въпреки по-благоприяните демографски показатели, Голяновци следва общите тенденции в 

общината за необходимост от разширяване на гробищните паркове, поради което се 

отрежда терен с площ от 0.21 ха до съществуващите гробища с площ от 0.3 ха. 

 

Втора група – селища, гравитиращи към общинския център с комбинирани 

функции 
 

В селата, значителна част от чиито землища попадат в обхвата на мрежата Натура 

2000, се запазва в голяма степен селищната територия в съществуващи граници, при 
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допускане на уплътняването й и известно смесване на формите на обитаване – постоянно и 

временно. Без такива мерки дантеловидната структура и доста малкият брой постоянни 

обитатели обричат на задълбочаване проблемите с изграждането и поддръжката на общата 

инфраструктура на тези села, което би довело до нежелани по-бързи темпове на загуба на 

постоянно население. Това се отнася в най-голяма степен за селата от «планинската група», 

но също и за част от населените места в зоната, гравитираща към общинския център. 

 

с. Опицвет 
В Опицвет е допусната промяна на предназначението на земеделски земи за 

разширение на производствените зони за преработка на земеделска продукция в източния и 

западния край на селото, както и неголямо увеличаване на възможностите за жилищно 

строителство в северозападна и и югоизточна посока, чрез уплътняване на съществуващата 

структура. Не е допуснато по-голямо разширение на селищната територия заради 

ограниченията на зона Натура 2000. По същата причина за земеделските земи 

североизточно и югоизточно от селото във влажните земи при извора Врелото и покрай река 

Блато е определен режим на устройствена зона Здр, който забранява всякакъв вид 

строителство, в т.ч. по реда за застрояване на земеделски земи без промяна на 

предназначението им. 

В землището на Опицвет попада част от в.з. Гладно поле, гравитираща към с. Безден. Там 

има незначително разширяване на урбанизираната територия, при запазване на 

съществуващите функции – малко над 7 дка за вилно строителство и 1,8 дка за разширение 

на социалното заведение за долекуване. 

 

с. Безден 

Село Безден се разполага в западната централна част на общината, между селата 

Опицвет (югозапад) и Богьовци (изток), като липсва пряк достъп до Републиканската пътна 

мрежа, но транспортната обезпеченост се осигурява чрез четвъртокласни пътища.  

С настоящия План не се предвижда разширяване на жилищната територия (49.06 ха) с 

изключение на възникналите жилищни структури в най-южната част на населеното място, 

които се приобщават към строителните граници (50.79 ха). С допустима промяна за 

жилищно строителство се предвиждат няколко имота (17.7, 17.8 и части от имоти 40.36, 

40.37, 40.38, 40.39) с обща площ от 0.5 ха. 

Урбанизираната територия в землището на Безден се „разлива“ в южна и западна 

посока, като жилищната функция за постоянно обитаване преминава във временно 

обитаване – вилна зона, ситуирана около яз. „Бистрица“. В южната част на вилната зона се 

намира и санаториум за балнеолечение, чийто имот е отреден като Ок – „Терени за музеи, 

туристическо настаняване, балнеолечение, рекреация, манастири“ (землището на с. 

Опицвет) . В близост около язовира се разполагат още няколко имота, предназначени за 

туристически и рекреационни дейности, свързани с водния спорт и съпътстващите 

обслужващи дейности. Територията, прилежаща към църквата „Св. Пророк Илия“, е 

предвидена като „Зона за градски паркове и градини“, предназначена за отдих на открито и 

място за събиране на общността. 

В отговор на необходимостта от разширяване на съществуващия гробищен парк, в 

южна посока от него се предвижда терен с площ от 0.24 ха (част от имот 20.4 с обща площ 

от 0.5 ха и НТП „Ниви“). 
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с. Богьовци 

Планът предвижда уплътняване (с 1.5 ха) на съществуващата жилищна територия (с 

обща площ от 33.3 ха) без допълнително разширяване и приобщаване в строителни граници 

на съществуващата конна база (с площ от 3.3 ха) в източния край на селото между 

републикански път III-811 и новопредвидения обходен път от южната страна на населеното 

място (38.1 ха). Заложеният в Плана нов обходен път има за цел да изведе транзитния 

трафик от вътрешността на селото и да облекчи средата от атмосферно замърсяване и 

шумово натоварване. 

Земеделските земи в западната част  на с. Богьовци по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, частично 

попадащи в обхвата на мрежата Натура 2000, се запазват в съществуващи граници като 

обособена вилна зона, при максимални параметри на застрояване, посочени в правилата и 

нормативите към ОУПО. В южната част на зоната и западно от селото се разполага 

футболният стадион, определен като самостоятелен терен за спорт на открито. 

Прилежащият терен към функциониращата в селото църква „Св. Петка“, както и 

земеделските земи в непосредствена близост източно от обекта, се предвиждат за развитие 

на курортни и туристически дейности във връзка с възстановяването на религиозния 

туризъм. Тази зона се характеризира с висок процент на озеленяване и се допуска 

изграждането на обекти на периодичното и епизодично обслужване – търговия, обществено 

хранене, места за настаняване и подслон, както и обекти на информационното, деловото 

обслужване и други обществени функции. 

Останалите обслужващи функции – административни, социални, търговски и пр., са 

концентрирани в обществено-обслужващия център на селто, съвпадащ с неговия 

геометричен център. 

 

с. Царичина 
с. Царичина е оставено в съществуващите граници на населеното място. Предвидено 

е разширяване на урбанизираната територия единствено в местност Вуина ливада, върху 

предимно общински имоти около съществуващия храм, където се предлага да се обособи 

туристически обслужващ център и на юг от него - спортно-атракционен парк „НЛО“, 

разчитащ привлекателността на преданията и легендите, свързани с мястото, да осигури 

посетители от София и региона, както и работни места за жителите на селото. 

За махалите Червена ябълка и Бусин дол, които имат доста малък брой постоянни жители, е 

определена устройствена зона за предимно временно обитаване – вилна зона. Там е 

предвидено известно уплътняване на съществуващата дантеловидна селищна структура. 

При усвояване на предвидените нови терени за застрояване се очаква да стане по-приемлива 

относителната цена на 1 ползвател на базовата инфраструктура, което да улесни нейната 

системна техническа поддръжка. За самозалесилите се земеделски земи е посочен 

устройствен режим Здр, който цели да предпази младата гора от изсичане. 

В землището се намира находище на инертни материали Люляците с активна 

концесия за експлоатация. Екипът не смята за приемливо да се допусне изсичането на 

растителността в гористата северна част на находището! Във всички случаи ще трябва 

общината да следи за незасягане на територията извън определената в концесионния 

договор граница на добивната дейност и след прекратяване на експлоатацията – за цялостна 

рекултивация и залесяване на засегнатите площи. 

 

 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

32 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

Трета група – селища с преимуществена функция за отдих и селскостопанско 

производство 

 

С. Бучин проход 

Село Бучин проход се разполага в най-северозападната част на територията на 

общината, като основната комуникационна връзка се осъществява чрез вторкласния път (II-

81). Периферното разположение на населеното място спрямо общинския център и 

спецификата на релефа обуславят перспективното му пространствено развитие предимно по 

отношение на жилищната територия за временно обитаване. Предвижда се възможност за 

промяна на земеделски земи в непосредствена близост до селищната територия за вилен 

отдих, както и уплътняване и допустимост за разширяване на вече обособените вилни зони 

в южна посока.  

В обхвата на строителните граници на селото се предвижда обособяване на смесена 

многофункционална зона в неговата северозападна част, което не изключва възможността 

за развитие на жилищни функции, но създава предпоставки за диверсифициране на 

дейностите с оглед на разположението й между пътища от Републиканската пътна мрежа. 

Аналогично, по протежението на второкласен път II-81 в югоизточния край на селото се 

допуска промяна на предназначението на земеделските земи за смесени функции с обща 

площ от 3.6 ха, предвид развиващите се производствени и рекреационни дейности. 

Отчитайки характеристиките на територията и благоприятните условия за развитие 

на курортни дейности, които да не натоварват средата, в северозападната част на землището 

на с. Бучин проход, в непосредствена близост до път III-813, се допуска промяна на 

предназначението на земеделски земи за курортни дейности с цел предоставяне на 

възможност за оползотворяване на потенциала на територията и повишаване на нейната 

атрактивност. 

Необходимостта от гробищен парк и ограниченият общински фонд предопределят 

обособяването му от източната страна на новопредвидената смесена многофункционална 

зона с площ от 1.24 ха, като основният фактор при избор на терен е видът собственост и 

разположението му в периферията на селото извън неговите строителни граници, но с лесен 

достъп и транспортна обезпеченост. 

 

с. Понор 

Село Понор също се характеризира с периферно разположение в най-западната част 

на общината, южно от с. Бучин проход, но с по-слабо изразени транспортни връзки.  

Местоположението на населеното място, което попада изцяло в зони от мрежата Натура 

2000, ограничава териториалното разширяване и обуславя развитието му с преимуществена 

функция за отдих и селскостопанско производство при мерки за съхраняване на средата. 

Единствената промяна се допуска за няколко имота (19.1, 19.2, 19.3 и 0.177) с обща площ от 

0.75 ха, които се явават „островни“ земеделски земи между жилищните територии и 

обособената производствена зона в североизточната част на селото и се предвиждат за 

развитие на смесени функции.  

 

с. Дреново 

Село Дреново се характеризира с малък брой постоянни жители и с проявен пазарен 

интерес към развитие на функцията временно обитаване и отдих, която постепенно заменя 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

33 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

постоянния тип обитаване и обуславя обособяването на значителни територии, заети от 

вилни зони както в западна, така и в северна посока.  

Планът не предживда разширяване на съществуващите строителни граници, а 

единствените земеделски земи, отредени за допустима промяна на предназначението за 

жилищно застрояване са с обща площ от 1.23 ха и се разполагат в северната част на 

населеното място в непосредствена близост до урбанизираната територия. В тази посока се 

предвиждат и земеделски земи с допустима промяна за развитие на смесени функции ( 

Ссмф – 1.6 ха), тъй като са ситуирани между територии с производстен и жилищен характер 

и при наличие на инвестиционна инициатива предполагат свързване на вече 

урбанизираните терени и съвместяване на различен тип дейности. 

Територията, прилежаща към местната църква, е отредена като зона Ок (0.08 ха), 

предвид потенциала за развитие на свързани с този обект туристически дейности. 

В землището на селото в миналото са функционирали два хибридни центъра за 

птицепроизводство от промишлен вид, които са със статут на урбанизирана производствена 

територия, от години не функционират и са приватизирани. В бъдеще и двата ще се 

преструктурират като територии за вилен отдих с къщи за временно обитаване, спорт и 

голям дял озеленени площи. Бившият Хибриден птицекомбинат в местността Орниче (НТП 

„За хранително-вкусовата промишленост“ и площ от 42 ха), е определен с ОУП като вилна 

зона.  

По-специфичен е случаят с втория бивш хибриден център за птицепроизводство, 

намиращ се в м. Говедарника. Той е разположен върху група от поземлени имоти, 

формиращи общата площадка на бившия комплекс, с единна частна собственост, на 

територията на три землища – Дреново, Дръмша и Понор. Тази площадка също изцяло е със 

статут на урбанизирана промишлена територия, макар че само част от нея е застроена. 

Поради естеството на производството в миналото отделните застроени подобекти на 

хибридния комплекс са били изолирани помежду си с дървесна растителност с хигиенно-

защитно предназначение, която следва да бъде запазена. Поради това, въпреки определения 

НТП по кадастрални данни, с ОУП по ортофото данни са отчетени границите на масивите 

от дървесна растителност в рамките на целия имот и за тях е определен устройствен режим 

Здр с цел опазване на екологичните характеристики на средата и ограничаване на 

преструктурирането, свързано с ново застрояване, само във вече застроените части. Следва 

да се отбележи, че тук има известни съмнения за неточност при определянето на границата 

на зона Натура 2000, т.к. вътре в границите на зона BG0002001 попадат застроени части на 

този център, а залесените части в обхвата на комплекса са извън тези граници. 

Предвидената нова функция на тази урбанизирана територия е за висококатегориен 

тип жилища (59 ха) и спорт (8ха) от общо над 140 ха земя на комплекса, т.е. при запазване 

на заварената озеленена среда с настоящ статут на урбанизирана земя в размер над 73 ха, в 

която на практика се забранява всякакъв вид строителство освен съоръжения на 

обслуждащата техническа инфраструктура.  

 

с. Дръмша 

Село Дръмша се разполага между селата Дреново и Чибаовци и като част от 

планинската група населени места на територията на общината, в които интензивно се 

развива вилният отдих, жилищната територия за постоянно обитаване постепенно се 

„разлива“ във зилни зони в серозападна посока, които тангират землищната граница на с. 

Дреново. 
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Единственото разширяване на жилищните територии се предвижда в западна посока покрай 

главния път – 0.7 ха (имоти 37.6 и 37.12), които се приобщават към строителните граници на 

населеното място. 

Земеделски територии с допустима промяна за жилищно строителство (Ссж) с обща площ 

от 2.96 ха се предвиждат в източния край на селото, от двете страни на главния път, като е 

заложен и резерв за далекоперспективно урбанизиране (Сср – 2.46 ха) в югоизточна посока. 

Теренът, прилежащ на църквата „Св. Георги“ (0.6 ха), както и територия около реката  с 

площ от 0.6 ха, са обособени като зона Ок, с цел създаване на възможност за развитие на 

рекрационни и туристически дейности. 

 

с. Чибаовци 

Характерни за населеното място са дисперсно разположените вилни зони из цялата 

територия на землището, като Планът предвижда уплътняване на съществуващите жилищни 

структури за временно обитаване и обвързване на някои от тях, за да се избегне 

фрагментираната структура и да се постигне по-ефективно обслужване от гледна точка на 

транспортната и техническата инфраструктура. В тази връзка, най-значителни по площ са 

земеделските земи с допустима промяна на предназначението за вилно строителство, които 

в западна посока възлизат на 9.1 ха, а в северна и източна посока – на 3.7 ха (както и 2.7 ха в 

най-източната вилна зона до общинската граница).  

Земеделски територии с допустима промяна за жилищно строителство (2 ха) са 

предвидени в непосредствена близост до съществуващите строителни граници в южната 

част на селото с цел да се формира по-компактна структура. Заложен е и резерв за 

далекоперспективно урбанизиране от южната страна на главния път в посока с. Дръмша (3.8 

ха), както и от северната му страна над обособената вилна зона в близост до източния край 

на населеното място (2.2 ха).  

Съществена територия за далекоперспективно развитие е отредена и в най-южната 

част на землището около съществуващата вече вилна зона (35 ха). В тази част също е 

предвидена допустима промяна на предназначението за временно обитаване на земеделски 

земи с обща площ от 3 ха. 

Територията, прилежаща към местната църква „Св. св. Кирил и Методий“ в 

местността „Улицата“, е отредена като зона Ок (0.16 ха), с оглед възможността за 

възстановяването на религиозния туризъм. Предпоставките за развитие на туристически и 

свързаните с тях обслужващи дейности произлизат и от характерните за този край обичаи, 

изразяващи се в почитането на повечето православни празници чрез богослужение и даване 

на курбан на място с каменен кръст (оброчище), което би могло да привлича както местните 

жители, така и гостите на общината. 

 

Развитие и устройство на урбанизирани територии извън населените места 

Устройствени зони за производствени дейности извън населените места 

 

Определени са територии извън населените места за устройване на зони за 

производствени и складови дейности, включително за изграждане на инфраструктура, 

обслужваща дейности от първичния стопански сектор, като складиране, претоварване, 

първична обработка на селскостопанската продукция, складове и съоръжения на 

растителната защита и др., както и обекти на комуналното стопанство. В тях са обхванати 

вече урбанизирани територии, в т.ч. тези на бившите стопански дворове, както и други с 
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вече променено предназначение за посочените функции. Посочените територии се 

устройват съгласно чл. 25 от Наредба №7 на МРРБ и правилата към настоящия ОУПО. 

Запазва се обхватът и функциите на територията, заета от ДП „Експериментална 

база“ към Институт по земеделие Костинброд.  

Поради разположението и мащаба на завареното застрояване в бившия държавен 

комплекс за интензивно животновъдство там е невъзможно прилагане на Наредба 19 за 

застрояване в земеделски земи. С ОУПО е определена производствена устройствена зона, 

предназначена предимно за  селскостопански производства на закрито, лека промишленост, 

производство на храни и складови, административни, търговски и обслужващи сгради и 

съоръжения, в която не се допускат производства с вредни отделяниянедопускаща 

замърсяващи производства.   

ПЛАНЪТ определя смесена обслужваща и производствено-складова зона в 

землищата на населени места, разположени на пътни и железопътни артерии, също в 

обхвата на бивши стопански дворове и ПИ с вече променено предназначение за сходни 

функции. В зоната се допуска изграждане на малки и средни предприятия за незамърсяващи 

производства и занаятчийски работилници; офис-сгради; обекти на деловото и търговското 

обслужване; пасажерски хотели; тържища; обекти на логистиката  и транспорта, в т.ч. 

обществени паркинг-гаражи. Допуска се и изграждане на жилище на собственика и на 

охраната. 

Извън посочените устройствени зони за производствени и складови дейности и 

селскостопанска инфраструктура, Планът запазва съществуващите единични обекти с 

такова предназначение, разположени в самостоятелни поземлени имоти, като ги определя 

като „терени със собствен режим на устройство”. Устройват се съобразно предвижданията 

на ПУП, при съблюдаване на правилата и нормативите към ОУПО в случай на необходимо 

изменение на действащи ПУП. 

На територията съществуват терени с НТП за производствено-складови дейности, 

които вече не се ползват по старото предназначение и с плана за зониране се предлагат 

възможности за преструктуриране и преминаване към функции, които по-малко натоварват 

средата. 

Терените за добивни дейности, определени с държавни концесии, след изтичане на 

сроковете на последните се предвижда да бъдат рекултивирани и залесени.  

Под въпрос е целесъобразността от разрешаване на държавно ниво на разширяване на 

обхвата на добивните дейности в кариера Балша, за което има подадена изходна 

информация къчм ОУПО. Такова разширение би увредило значителни площи със запазена 

природа, в т.ч. голямо количество дървесна растителност и би било пречка за развитие на 

туризъм и биоземеделие в района. 

 

  Устройствени зони за общественообслужващи дейности извън населените 

места 

ПЛАНЪТ предвижда устройване на смесени обществено-обслужващи зони с висок 

процент на озеленяване извън населените места. Те са предназначени да стимулират 

развитието на туризма и да отговорят на социалните нужди на хората, като осигурят 

обслужването на посетители (туристи), както и на постоянно и временно обитаващите 

общината. В тези зони с висок процент на озелененост се допуска изграждане на музеи, 

обекти на периодичното и епизодично обслужване – търговия, обществено хранене, места 

за настаняване и подслон, както и обекти на информационното, деловото обслужване и 
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други обществени функции. В смесените обществено-обслужващи зони се изграждат и 

обществени озеленени площи и пешеходни пространства със съответното градско 

обзавеждане, обекти на обществения транспорт и обществени паркинги. Допуска се също 

изграждане на жилище на собственика. Разполагат се в съседство с обекти на интерес, във 

връзка с възстановяването и развитието на дейностите в сферата на културния, религиозен и 

здравословен/ спортен туризъм. 

Специфичен е случаят с най-значимия обект на културно-историческото 

наследство на територията -  Скретискара, където с плана за зониране се определя 

специална устройствена зона, допускаща само строителство свързано с проучване, 

възстановяване, консервация и експониране на това наследство. Опазването на 

наследството е подробно разписано в специализирана част на настоящия доклад. 

  

Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 

     Съществуващите земеделски земи заемат 59,6% от територията на общината, което 

отразява нейния преобладаващи земеделски характер. Потенциалът на земеделските земи 

следва да бъде оценяван като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното 

развитие. Един от тях е свързан с формирането на модерен аграрен сектор. Те са важен 

ресурс за развитие на селското стопанство – сектор с първостепенно значение в общинската 

икономика. Поради това и в изпълнение на нормативните изисквания с ОУПО се определят: 

– конкретни земеделски територии, в които се допуска промяна на предназначението 

на отделни ПИ по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) при 

възникване на инвестиционна инициатива; 

– режим на превантивна защита за всички останали земеделски територии. 

Конкретни земеделски територии, в които се допуска промяна на предназначението на 

отделни ПИ, са просочени в ОУПО с оглед създаване на условия за реализация на 

инициативи в сфери, осигуряващи социално-икономическия просперитет на общината, 

особено във връзка с очакваното развитие в по-далечна перспектива на международните 

транспортно-комуникационни връзки, както и за увеличаване на възможностите за 

рекреация и туристически дейности. Определени са няколко разновидности по допустима 

функция за промяна на предназначението - за производствено-складови и обслужващи 

дейности, за обитаване и за рекреационни и обслужващи дейности. 

Териториите от първата група са определени при съблюдаване на следните критерии: 

– възможност за транспортно обслужване – достъп откъм  съществуващ път, както и 

възможност за обслужване с ж.п. транспорт;  

– структура на поземлените имоти – предпочитат се територии с по-големи по площ 

имоти; 

– собственост – по възможност наличие на имоти общинска собственост (за 

държавната сме отправили питане); 

– наличие на вече променени предназначения за подобни функции. 

При изработването на ПУП за промяна предназначението на поземлени имоти ще се 

прилагат правилата и нормативите, определени в настоящия ОУПО за конкретната зона. 

При определянето на териториите с допустима промяна на предназначението от втората 

група е взето предвид и наличието в съседство на атрактивни рекреационни условия и 

туристически ресурси/дейности. Тук се включват и земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и някои 

други земи, ползвани за „земеделски труд и отдих“. При изработването на ПУП за промяна 
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предназначението на поземлени имоти се прилагат правилата и нормативите по чл. 29 от 

Наредба № 7/2003 на МРРБ. 

За всички земеделски земи извън гореописаните територии, в изпълнение на 

нормативните изисквания (вж. чл. 45, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7/2003 на МРРБ) и на 

основание чл. 10, ал. 3 от ЗУТ, с ОУПО се установява режим на превантивна защита, с 

който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. Режимът 

обхваща най-ценния земеделски ресурс - земи с висока бонитетна категория, земеделски 

земи с трайни насаждения, земеделски земи с изградени системи за изкуствено напояване, 

земите за зеленчукопроизводство, ливадите, пасищата и мерите, земи, заети от полезащитни 

горски пояси, както и някои други земеделски земи, които поради разположението си са 

неподходящи за промяна на предназначението. Режимът на превантивна защита обхваща 

всички земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие. 

За изпълнение на обществено значими мероприятия, промяна на предназначението на 

земеделски земи, поставени в режима на превантивна защита се допуска по изключение за: 

– териториално разширение на населени места и съществуващи селищни образувания. 

В тези случаи се прилагат устройствените правила и нормативи, определени за 

самото населено място и селищно образувание; 

– създаване или разширяване на озеленени площи за широко обществено ползване – 

извънселищни паркове, както и на открити спортни обекти – игрища и тенис-кортове 

със затревен терен, както и голф-игрища; 

– разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове; 

– изграждане на обекти на техническата инфраструктура и на комуналното стопанство 

за задоволяване на обществена потребност, вкл. хидромелиоративни мрежи и 

съоръжения, свързани с тяхната експлоатация, както и инсталации за производство 

на електроенергия от ВЕИ; 

– изграждане на нови полезащитни пояси и на изолационно озеленяване; 

– изпълнение на специализирани работи и строителство, свързани с опазването и 

експонирането на обекти на недвижимото културно наследство, като необходимият 

за целта териториален обхват се доказва със специализирани проучвания към ПУП; 

– специални обекти; 

– отделни ПИ, когато имотът граничи с път от републиканската пътна мрежа или от 

общинската мрежа - най-малко бивш ІV клас. В тези случаи промяната на 

предназначението може да бъде за крайпътни обслужващи комплекси или обекти по 

смисъла на § 1, т. 9 от ДР на Закона за пътищата и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 7/2003 

на МРРБ. Когато имотът е разположен край АМ или край пътища от РПМ първи и 

втори клас, промяната е без ограничение в площта, а в останалите случаи промяната 

за един обект може да обхване площ не по-голяма от 3 дка. При изработването на 

подробните устройствени планове да се съблюдават следните нормативи: макс. 

Пзастр.60%; макс. Кинт 1,2; мин. Позел. 30%; Н макс. (етажи) – 10 м (3 ет.). Нмакс. 

не се отнася за съоръжения. 

Във всички случаи нормативно определеният брой места за паркиране се осигурява в 

границите на съответния имот. 

За земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР, горните допускания са 

приложими, доколкото не противоречат на режимите, определени със заповедите за 
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обявяване на защитените зони и стандартните формуляри и съответно плановете за 

управление на защитените зони след тяхното приемане. 

Строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им се допуска при 

условията и по реда на наредбата по чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ. 

 

Сравнителният баланс сочи най-голяма количествена промяна в посока от 

земеделска земя към терени за зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване Здр 

като част от зелената система на общината. Това са терени най-вече с площна или лентова 

форма, осъществяващи линеарни връзки между елементите на зелената система в 

урбанизираните територии и извън тях, а също със защитно и изолационно предназначение. 

От двете страни на реките и откритите водни течения тези терени позволяват изграждане на 

диги или други защитни съоръжения и да се провежда укрепващо и мелиоративно 

озеленяване като превенция на наводнения.  В тях не се допуска строителство, с изкл. на 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (трафопостове, проводи, транспортни 

трасета). В урбанизираните територии могат да бъдат урегулирани като УПИ за озеленяване 

и евентуално инженерна инфраструктура, но могат и да останат само като ограничител на 

застрояването. Това се прецизира с ПУП. В неурбанизираните територии те имат 

препоръчителен режим - за засаждане в тях на трайна дървесна растителност за 

противоветрови пояси и в подкрепа на ландшафтната специфика, като в случай на нужда от 

изграждане на защитни съоръжения в техния обхват се процедират ПУП – парцеларни 

планове. Функцията отдих в техния обхват не е задължителна и водеща, а допълваща. 

Предвид спецификата на устройствения режим Здр, той се прилага както в урбанизирани 

територии, така и извън тях и не е задължително предпоставка за създаване на УПИ за 

публична собственост, нито във вория случай  - за промяна на предназначението на 

земеделската земя по смисъла на ЗОЗЗ.  

Този устройствен режим се използва като инструмент за превантивна защита срещу 

застрояване на заливаеми зони, дерета, срещу унищожаване на ветрозащитни пояси и 

саморасли.гори в земеделски земи и др. елементи на средата със значимо позитивно 

екосистемно въздействие. Режимът се ползва в подобни случаи и за земи от горския фонд, 

като отново не предполага промяна на статута на тези земи по смисъла на ЗГ. Този режим е 

основен инструмент на плана за превенция на негативното влияние на промените в климата.  

Следва да се отбележи, че поради неточности на кадастралната основа и липсата на 

кадастрална карта в голяма част от територията не е спазено изискването на Закона за 

водите и не навсякъде са обособени поземлени имоти за реките и деретата в пълния им 

пространствен обхват. С ОУПО са създадени предпоставки това да се коригира в бъдеще, 

като при ползване на данни от топографски карти и ортофото снимки са определени 

поречията и по-важните дерета, за които е използван предимно устройственият режим за 

зелени връзки Здр. Реките в земите от горски фонд са извадени като терени със 

самостоятелен режим на водни обекти. 

  

3. СЪОТВЕТНИ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И 

ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 

ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 

           

 3.1. Анализ на съществуващото състояние на компонентите и  факторите на околната 

среда  
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3.1.1 Атмосферен въздух   

3.1.1.1. Оценка на качествата на атмосферен въздух ( КАВ) по налични данни  

 

Община Костинброд е част от Югозападен Район за оценка на КАВ( РОУКАВ), 

съгласно утвърдена Заповед № РД-969 от 21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и 

водите, актуализирана класификация на РОУКАВ, в сила от 01.01.2014 г.  

Съгласно   утвърдения  списък на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух от МОСВ,  община Костинброд   не спада към зони/териториални 

единици в рамките на Югозападен Район за оценка на КАВ( РОУКАВ), в които са 

превишени  нормите на КАВ или горните оценъчни прагове, и община   Костинброд не  

изготвя индивидуални програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния 

въздух. 

На територията на  общината няма стационарна станция за замерване състоянието на 

въздуха и не се извършват редовни измервания. 

  Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя въз основа 

на основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата на 

атмосферния въздух. 

 Качеството на атмосферния въздух в населените места се регламентира с 

допустимите норми по Наредба №14/23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, Наредба 

№11/04.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. 

Оценка за качеството на атмосферния въздух се извършва на база измервания  от 

автоматични пунктове за контрол, както и от данни за измерени емисии на вредни вещества 

изхвърляни в атмосферния въздух от промишлени обекти, статистически данни и 

теоретични разчети за емисиите от съответните сектори на промишлеността, бита и 

автотранспорта. 

 

Като част от националната система за мониторинг на околната среда, на територията, 

контролирана от РИОСВ  –София , са разположени 9 пункта за контрол на качеството на 

атмосферния въздух. Те са разпределени в два РОУКАВ:  

1. РОУКАВ Югозападен: ръчен пункт „Пирдоп“.  

2. РОУКАВ Агломерация - Столична: ръчен пункт „Гара Яна”, АИС „Витиня” 

ЕС1, АИС „Младост“, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”, АИС „Хиподрума”, АИС 

„Дружба” и АИС „Копитото”  

 

По данни от годишните доклади на РИОСВ- за състоянието на АВ в района се 

установява, че през зимния период, при определени метеорологични условия, се натрупват 

замърсители в приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид 

до и над  границите на пределно допустимите норми, вследствие на интензивното 

използване на твърди горива за отопление в битовия сектор. 

Превишенията на нормите  имат изразен сезонен характер и се дължат основно на 

употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния транспорт. 
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Значителен принос  на емисии на серен диоксид  има  битовия сектор, в който за 

отопление се използват основно твърди горива. Завишенията  по показател фини прахови 

частици имат силно изразен сезонен характер и са предимно през отоплителния сезон. С 

използване на екологично чисто гориво – газ за отоплителните инсталации, замърсяването 

чувствително ще намалее. 

В част от община  Костинброд е осъществена битова газификация. Това ще намали 

нивата на емисиите на прах и серни оксиди. 

През летните месеци замърсяванията са главно от прах и летливи органични 

съединение /ЛОС/, метан и амоняк, съпроводени с неприятни миризми, породени от 

състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и неподдържани пътни артерии/, 

сметища, отглеждане на различни видове животни в не регламентирани количества, вътре в 

населените места, както и използването на естествени и изкуствени торове в интензивно 

развитите селскостопански райони. 

           В категорията на неорганизираните източници на емисии могат да се причислят 

всички локални източници без фиксирани места за изпускане на замърсяващи вещества в 

атмосферния въздух. От този вид източници за територията на общината по-значим принос 

имат: вредните и неприятно миришещи газове и прах от животновъдството (амоняк, 

сероводород, метан, меркаптани и др.), като най-съществен дял от тези замърсители се пада 

на торохранилищата: нерегламентираните депа за отпадъци се явяват източник на емисии от 

прах, сметищен газ (метан и сероводород), неприятни миризми; строителните площадки – 

емисии на прах; изкопните дейности, при които се генерира прах. 

Основни източници на емисии от летливи органични съединения (ЛОС) в 

атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, 

чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители. Извършващите такива 

дейности оператори са длъжни да декларират консумацията на органични разтворители 

след края на всяка календарна година в нормативно определен срок. Най- големите 

потребители, чиято консумация превишава опредена прагова стойност (ПСКР) се 

съобразяват със специални емисионни ограничения и докладват пред съответната РИОСВ 

техническите, технологичните и организационните мерки за ограничаване на емисиите от 

разтворителите във въздуха в рамките на ежегоден План за управление на разтворителите. 

Емисионните норми и изискванията към управлението на разтворителите за големите 

консуматори са определени в Наредба 7/21 Окт.2003г., която въведе в българското 

законодателство изискванията на Директива 1999/13/ЕО.  

На територията на общината няма регистрирани : 

 - големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС и Наредба № 

10/2003 г.към ЗЧАВ; 

 На територията на община Костинброд е разположен един обект с Разрешително 

на емисии на парникови газове№ 159-Н0/2011г, актуализирано с Решение № 159-Н0-И0-

А1/2014 г. на ИАОС за « Инсталация за производство  на негасена вар», «Тамара 2009»ООД 

 

    Комплексно разрешително по чл.117 от Закона за опазване на околната среда 

ИАОС е издала на  :   

1«Джиев» АД ,гр.Костинброд , КР № 339-Н0/2008 г, актуализирано с Решение № 

339-H0-И0-А1-TГ/2011г.  за експлоатацията на  обект : «Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици»; 
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2 .»Костинброд ЕКО „ АД, гр.Костинброд, КР № 399-Н1/2016 г,издадено за 

експлоатацията на обект «Регионално депо за неопасни и интертни отпадъци на общините 

Костинброд, Своге,Сливница, Божурище,Годеч и Драгоман, в землището на с.Богьовци, 

местност «Гоняреви падини» 

3.«ТАМАРА 2009»ООД, с.Опицвет, КР № 416-Н0/2011,актуализирано с Решение № 

416-H0-И0-А1-/2016г, издадено за експоатацията на обект «Инсталация за производство на 

негасена вар в шахтова пещ»; 

 

 По отношение на изпусканите емисии във въздуха, РИОСВ София контролира 

следните обекти, находящи се на територията на община Костинброд :  

1.„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; 

2.„ Инвест Корпорейшън Груп” ООД за производство на бетон -контрол, относно 

разпространение на неорганизирани емисии в следствие от дейността на дружеството, без 

организирани източници на емисии; 

3.„Олинеза” ООД - организирани емисии от ИУ към котел тип ПКГН 1,6 на гориво 

природен газ; 

4.„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; 

5.ЕТ „Росен Деянски – Дея” - Млекопреработвателно предприятие - организирани 

емисии от 2 бр. котела на гориво нафта. 

6.„ ПОПП” ЕООД - Производство на ключове и контакти - организирани емисии от 

котел на гориво нафта; 

7.„ Якобс Дау Егбертс ОПС БГ” ЕООД - организирани емисии от ИУ към Пекарна за 

кафе ; 

8.„Неокласик” ЕООД - организирани емисии от вентилация „Шприц кабина“ и котел 

на дървесни отпадъци; 

9.„Мултипринт” ООД - организирани емисии от 2 броя Ролни офсетови печатни 

машини, на гориво природен газ; 

10.„Еф Би Ти” ООД - производство на сладолед и сладоледени продукти - 

организираниемисии от 2 бр. котли; 

11.„Галус трейд“' ООД - организирани емисии от водогреен котел за отопление на 

административна сграда на дизелово гориво; 

12.„Емайлхим” АД, с. Петърч - организирани емисии от Химична инсталация 1, 

Химична инсталация 2; 

13.„Костинброд Еко” АД - дружеството има издадено комплексно разрешително; 

„Джиев” АД - дружеството има издадено комплексно разрешително, организирани 

източници се явяват газовите кладенци; 

14.“Джиев“ АД – дружеството има издадено комплексно разрешително.Няма 

организирани източници на емисии; 

15.„Нюойл” АД, гр. Костинброд - организирани емисии от котел на слънчогледова 

люспа; 

16.Асфалтова база „Костинброд“ към Пътстрой 92 АД - организирани емисии от 

асфалтосмесител Д-645-2 на гориво природен газ; 
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17.„Тамара 2009” ООД - дружеството има издадено комплексно разрешително, 

организирани източници към производството; 

18.„Партньори “ АД - организирани емисии от ИУ към котел тип ПКГН 1,6 на гориво 

природен газ; 

19.Модулна асфалтова база към фирма „Трейс Груп Холд“ АД - организирани 

емисии отасфалтосмесител „СИМ-150“ на гориво природен газ; 

20. “Джиев К“ ЕООД- организирани емисии от един брой парен котел.  

 

За чистотата на атмосферния въздух в района освен климатичните фактори и релефа, 

съществена роля играят: 

 наличие на големи промишлени източници; 

 наличие в близост на пътища с голяма интензивност на движение; 

 наличие на големи птици и животновъдни ферми; 

Намиращите се в общината животновъдни ферми са със затихващи функции, а 

Птицекомбината /”Джиев”АД/ е на разстояние от града, което не оказва влиание върху 

фоновото състояние на атмосферния въздух.Липсва пренос на замърсен въздух от 

промишлени райони, поради тяхната отдалеченост и поради пресечения релеф на общината. 

 

За  намаляване на количеството енергия за отопление е необходимо да се стимулират 

технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на топлоизолации и дограми с 

нисък коефициент на топлопроводимост и използването на алтернативни източници на 

енергия - напр. слънчева енергия. Това би допринесло за значително намаление на 

емисиите, свързани с използването на течни и твърди горива, които за България се 

характеризират с високо съдържание на сяра. Озеленяването и благоустрояването на 

уличните платна ще доведат до по-ниски нива на прах в атмосферния въздух. 

Община  Костинброд се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма 

установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и 

събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.  

            Оценката на замърсяването на територията на общината  може да се извърши чрез 

данни от инструментални измервания на емисиите на вредни вещества, изхвърляни от 

точкови източници в атмосферния въздух, както и от експертна оценка на база 

статистически и теоретични разчети.  

          В основни линии, замърсителите от промишлеността в района са, както споменахме и 

по-горе, основно от различните горивни процеси, съпровождащи производствата и общ 

суспендиран прах. 

 

Фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух 

 

Върху нивото на емисиите вредни вещества отделяни в атмосферния въздух 

натериторията на община  Костинброд влияят редица фактори, които могат да бъдат 

систематизирани най-общо :  

 

ПРЕДПОСТАВКИ( климатични, метеорологични  и статични фактори) ►ПРОЦЕСИ 

(диначимни фактори, генериране на отпадъчни газове и разсейване на вредни 

вещества)►ПОСЛЕДСТВИЯ ( замърсяване на атмосферата, въздействие върху околната 

среда и човека) 
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Тези фактори предпоставят и реализират в една или друга степен въздействие върху 

въздуха, а оттам – върху останалите компоненти на околната среда и човека. 

          I. Предпоставки 

         Предпоставките са онези фактори, които съществуват независимо от състоянието на 

атмосферния въздух, но предпоставят неговото замърсяване, респ. самопречистване, 

вследствие на протичащите процеси. Те се обуславят от: 

 

А/ климатични и метеорологични фактори 

 

Климатичните и метеорологични фактори влизат в групата на динамичните фактори, 

предпоставящи разсейването на замърсителите изпускани в атмосферата от различните 

антропогенни и неантропогенни източници. 

     Разсейването на вредните вещества е в пряка зависимост от следните 

метеорологични параметри: 

  скорост и посока на вятъра, клас на устойчивост на атмосферата; 

  височина на смесване; 

 температури, температурни инверсии; 
 валежи /сорбция на замърсителите/. 

 

      Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението 

на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя 

както от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на 

разсейването им в атмосферата. Ветровата ситуация в района е фактор с определящо 

влияние върху разсейването на прахо-газовите емисии в атмосферата и предотвратяване 

акумулирането им в определени зони от района. 

Метеорологичните условия на територията на община Костинброд   предпоставят 

добри  условия на разсейване. 

Климатът е умерено–континентален, с положително екологично влияние на: 

 -честота,скорост и посока на вятъра ;  

- термичните условия - не стимулират вторични химични реакции/; 

- влажност на въздуха- не стимулира вторични химични реакции ; 

Районът се характеризира със сравнително  ниска скорост на ветровете 

(средногодишна скорост 2,5 m/s).  

 

Данни от Климатичен справочник за България – Том 4 / „ВЯТЪР” Институт по 

Хидрология и Метеорология / 

Таблица 2. Честота на вятъра 

В раздел Вятър на Климатичния справочник за основен период е приет периодът от 

1931 – 1970г. 
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Таблица № 2 

Честота на вятъра, посока и тихо време в %. 

 
 

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 ……и изготвената 

на база на нея Роза на ветровете. Чрез нея се определя преобладаващата посока на ветровете 

и тихо време в %. 

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 

Скоростта и режимът на вятъра зависят в голяма степен от атмосферната 

циркулация, но на местно ниво много важна роля играе релефът, тъй като движението на 

въздушните маси се преразпределя под влияние на земните форми. Наличните данни за 

вятъра от станция  Божурище дават обща представа за режима на този метеорологичен 

елемент в района, но на местно ниво може да има различия. Най-висока средна скорост на 

вятъра се наблюдава през късните зимни месеци . През пролетта и лятото средната скорост 

постепенно намалява, за да достигне най-ниските си стойности през август, след което 

отново се увеличава. 
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  Фиг.№.1 Роза на вятъра за Костинброд 

          

 

Температура.Слънчево греене 

 

         Термичните условия имат съществено значение, тъй като от температурния градиент на 

отпадните газове и атмосферния въздух, както и от скоростта на газовете напускащи 

източника и от скоростта на вятъра се определят параметрите на разсейването на газовете. 

Колкото те са по-високи, толкова по-добро разсейване може да се очаква. Неблагоприятни 

по отношение на локалните малки промишлени източници и на изгорелите газове са 

топлите периоди на годината.  

 Продължителността на слънчевото греене е важен фактор за регулиране на 

енергията върху земната повърхност и е от значение за радиационния режим и естественото 

осветление на дадена територия. То зависи в най-голяма степен от географската   ширина на 

района и условията на овлажнение в атмосферата (облачност, мъгли).  

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. 
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В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в 
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/ 
Табл.№3 

 
 

Средноденонощна месечна и годишна минимална температура на въздуха 
 Табл.№4 

 
 

Важен фактор явява слънчевата радиация. Сумарната слънчева радиация, състояща 

се от пряка и разсеяна облачност оказва влияние върху радиационния баланс. Той се 

формира на база разликата между погълнатата и излъчената радиация и се явява важна част 

на топлинния баланс. На територията на община Костинброд варира от 1750 до 2000 

mj/m
2
/годишно. 

Друг фактор, оказващ съществено въздействие върху условията за разсейване на 

замърсителите е облачността. Известно е, че при ниско разположена облачност условията 

за разсейване се влошават. Режимът на облачността в региона е с ясно изразен годишен ход 

с минимум в края на лятото и начало на есента и максимум през зимата. Както е известно, 

височината на слоя на смесване (ВСС) се дефинира с пресечната точка на стандартния и 

реалния температурен градиент. Тя трябва да се подразбира като невидима с просто око 

повърхност, над която замърсителите не проникват. Следователно ВСС определя обема, в 

който замърсителите могат да се разреждат чрез дифузия. Тази невидима граница може да 

бъде разположена на различна височина – от няколко десетки метра над земната 

повърхност до няколко километра. Първият случай е характерен по време на приземни 

инверсии. 

 

  

Валежи 

 

           Валежите в умерено-континенталната климатична област имат своя максимум през 

пролетта и минимум през август. Твърдите валежи са главно от сняг, но по-голямата част от 

валежите падат под формата на дъжд. Броят на дните със снежна покривка е 47, като тя е в 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

47 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

границите на 10 см (през третата деседневка на януари и първата на февруари). Трябва да се 

има в предвид, че с нарастване на височинния пояс над 600 м.н.в. сумата на валежите се 

увеличава, независимо, че общината се намира във валежната сянка на Стара планина. 

Валежите от дъжд през първата половина на пролетта и през есента обикновено има 

обложен (с малка интензивност, но продължителен), а през летните месеци – проливен 

характер. Средногодишните валежи на територията на общината са в границите около 600 

мм - неравномерно разпределени по сезони - пролет 207 мм, лято 195 мм, есен 133 мм и 

зима 103 мм. Отточният модул е един от най-малките за страната, поради ниското 

средногодишното количество валежи, значителното изпарение и водопропускливостта на 

геоложката основа. Наблюдава се добре изразена валежна сянка. Средногодишните 

изпарения са 498 мм, което показва, че районът е с високо сумарно изпарение. 

 

   Б) Статични фактори 

 

Статичните фактори не се променят или слабо се променят с течение на времето, но 

играят съществена роля. Основните статични фактори са: 

- релеф на района; 

- селищна мрежа; 

- пътна мрежа; 

- структура на промишлеността; 

- структура на енергетиката; 

- градоустройствени и селищноустройствени решения; 

- петролни бази и бензиностанции – местоположение и обем на складовите 

резервоари; 

- размер на зелените площи. 

 

Релефът на територията на община Костинброд попада в три височинни пояса 

(низинен, хълмист и планински), разнообразни в морфографско и морфогенетично 

отношение. В общите линии на релефа и в простирането на едрите морфографски единици 

преобладава посоката северозапад-югоизток. Тази особеност в устройството на релефа е във 

връзка с морфоструктурното развитие на района. В северните части на общината релефът е 

разчленен планински, а в южните части е равнинно-хълмист. В територията на общината се 

включват части от Мала планина
1
, както и части от Софийска котловина

2
.  

Мала планина е изградена главно от варовикови скални формации. По южния склон 

левантийските пясъци от Софийския плиоценски басейн се издигат при с. Драговищица и с. 

Богьовци. Епигенетичното всичане на Крива река (ляв приток на р. Блато) в периферните 

                                                           
1
 Мала планина е част от Стара планина, която е планинска система, състояща се от 

редица успоредни вериги и ридове предимно със запад-източно простиране, между които са 

включени широки надлъжни долини, долинни разширения и структурни понижения. Мала 

планина е образувана върху Свогенската антиклинала, като западната   част е изградена 

основно от триаски варовици с карстови форми. 

2
 Софийската котловина е най-голямата от Задбалканските котловини. Котловината има 

хълмиста подножна част и широка равна част - Софийското поле. Средната надморска 

височина на Софийското поле е 550 м. 
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части на Софийската левантийска седиментационна повърхнина и абразионните езерни 

тераси, които лежат над тази повърхнина свидетелстват за левантийската възраст на 

денудационното ниво на Мала планина. Наличието на карбонатни скали от триаска, юрска и 

кредна възраст и тяхното денудиране обуславят широкото разпространение на карстови 

форми (напр. в района на с. Градец). Повърхностните карстови форми са разнообразни. 

Карстовите полета на места имат тектонска предиспонация, поради което тяхното 

простиране е в съответствие с простирането на тектонските линии. В западната част на 

планината се наблюдава силно развит карстов релеф. Валежните води се губят в множество 

понори и дават началото на карстови извори. 

Конфигурацията на релефа на Задбалканските котловини, част от които е 

Софийската, се дължи на блоково-разломната им морфоструктура и развитието на 

съмременни денудационни и акумулационни процеси. Формирането на котловината се 

дължи предимно на тектониката, т.е. тя представлява структурна форма, която 

едновременно и след тектонските движения е била повлияна от денудацията и 

акумулацията. Неотектонските движения са дислоцирали пластовете на седиментите и са 

определили посоката на речния отток.  

Община Костинброд е разположена в умерено-континенталната климатична област. 

Климатът на умерено-континенталната област се формира главно под влиянието на 

океански въздушни маси на умерените ширини, които нахлуват предимно откъм 

северозапад и запад, а по-рядко откъм север и североизток, и на континентални въздушни 

маси на умерените ширини, които нахлуват предимно откъм североизток и по-рядко откъм 

северозапад. Важна роля за формирането на климата имат и земеповърхните форми на 

релефа.  

Верижно простиращите се високи оградни части на Стара планина оказват голямо 

влияние за формирането на климата в района, т.е. от голямо значение е орографията. 

Котловинното географско положение и заобикалящите общината планински вериги 

създават предпоставка за проява на инверсионни процеси на сезонни валежни суми, 

типичен континентален режим. Проявата на фьонов вятър е характерен за Софийското поле. 

В планинските територии на общината климатичните пояси са свързани с 

изменението на надморската височина и произтичащите от това изменения на радиационния 

и топлинния баланс.Те се изразяват главно в нарастване на слънчевата радиация, изменение 

в спектралния   състав, намаляване на интензивността на разсеяната радиация, както и в 

намаляване на запрашеността на въздуха. 
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           Фиг.№ 2,  Източник: ОПР на община Костинброд за периода 2014-2020 г. 

 

 

              

3.1.1.2. Определяне на антропогенното състояние на въздушния басейн 

 

На територията на община  Костинброд   не съществуват рискови източници на 

замърсяване, които да я превърнат по националната класификация в „гореща точка”. 

 

  Инвентаризация на източниците на замърсяване на атмосферния въздух 

 

           Замърсяването на атмосферния въздух е следствие от 3 основни фактора: 

 а/ транспорт – пътна инфраструктура, състояние - линейни източници на 

замърсяване ; 

 б/ промишленост – статични източници на замърсяване; 

 в/ битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива – статични 

източници на замърсяване. 

 

а-1/ Пътната мрежа е система от линейни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух. 
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Линейните  източници  са основно  пътищата  от  републиканската   пътна  мрежа  и  

общинскатапътна мрежа. 

Автомобилният транспорт е неизбежен източник на емисии вредни вещества като: 

азотни и серни оксиди, летливи органични съединения, сажди, въглеводороди, въглероден 

оксид и др. 

Най-новите данни показват, че дори само на три от замърсителите на въздуха 

(прахови частици с размер до 2,5 микрона (PM2.5), азотен диоксид (NO2) и озон (O3) се 

дължи преждевременната смърт на 400 000 души годишно в ЕС, като NO2 е пряка причина 

за смъртта на около 70 000 от тях. Транспортът е и една от причините за надхвърлянето на 

нормите за допустимо замърсяване на въздуха в много градски райони. 

Замърсяването на атмосферния въздух от автомобилния транспорт зависи много от 

състоянието на транспортната инфраструктура, състоянието на автомобилния парк и  

натовареността на трафика. 

Транспортно-географското местоположение на община  Костинброд е от значение за 

осъществяване на външните и на вътрешните връзки на общината. 

По своето географско местоположение общината и нейният център заемат много 

добро място в транспортно-комуникационната система на страната в предвид 

преминаването на транс европейски транспортни коридори покрай територията на 

общината. Това й дава предимство пред голяма част от другите общини в България по 

отношение на транспортните й връзки с останалата част на страната и Европа. Близостта и 

до Столична Община е едно от основните и преимущества което следва да се има предвид.           

През територията на съседните общини Божурище и Столична минават следните 

транс европейски транспортни коридори:  

 №4 Будапеща – Видин – София – Солун (Истанбул) - представен от Софийски 

околовръстен път  

 №8 Дурас–Тирана–Скопие–София–Пловдив–Бургас–Варна - представен от 

Софийски околовръстен път  

 №10 Белград–София–Пловдив–Истанбул - представен от Софийски околовръстен 

път и път I-8 (София – Калотина) част от републиканската пътна мрежа. 

  

Републиканска пътна мрежа 

Според действащата държавна класификация през територията на общината 

преминават следните републикански пътища: 

 Републикански път II – 81 –второкласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ по територията на Област София (Столична Община), Софийска 

област и област Монтана. Общата му дължината е 149.5 km, като делът му преминаващ през 

територията на община Костинброд е от км 4+545 до км 31+905 възлизащ на 27+360км. 

 Републикански път IIІ-164-третокласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ през територията на Софийска област. Общата му дължината е 

19.20 km, като делът му преминаващ през територията на община Костинброд е  от км 16 

+770 до км 19+200 възлизащ на 2.430 км.  

 Републикански път IIІ-811-третокласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ през територията на Софийска и Пернишка области. Общата му 

дължината е 49.6 km, като делът му преминаващ през територията на община Костинброд е  

от км 0 +000 до км 8+200 възлизащ на 8.200 км.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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 Републикански път IIІ-813-третокласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ през територията на Софийска област. Общата му дължината е 

63.3 km , като делът му преминаващ през територията на община Костинброд е  от км 0 

+000 до км 0+730 възлизащ на 0.730 км.  

            Републикански път IIІ-8102-третокласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ през територията на Софийска област. Общата му дължината е 

15.4 km , като делът му преминаващ през територията на община Костинброд е  от км 0 

+000 до км 12+470 възлизащ на 12.470 км.  

 Републикански път IIІ-8103-третокласен път част от Републиканската пътна мрежа 

на България преминаващ през територията на Софийска област. Общата му дължината е 

23.7 km , като делът му преминаващ през територията на община Костинброд е  от км 0 

+000 до км 3+065 възлизащ на 3.065 км.  

Общата дължина на пътищата от Републиканската мрежа в чертите на община Костинброд 

възлиза на 54.255 км разпределени по класове както следва: 

автомагистрали – няма такив 

а на територията на община Костинброд; 

първи клас – няма такива на територията на община Костинброд; 

втори клас–27.360 км.; 

трети клас–26.895 км.  

При площ на общината от 254.412 кв.км това дава плътност от 0.213км/кв км. Това е 

над средното за страната 0.176 km/кв km и показва сравнително добрата транспортна 

обезпеченост на общината.  

Външните транспортно комуникационните връзки на общината се осъществяват 

извън територия на Общината. Пряко влияние върху транспортно комуникационната 

система на общината имат следните пътни съоръжения и възли: 

Пътен Възел Софийски Околовръстен /Път II-18/– Ломско шосе /Път II-81/. 

Геометричното му решение е пътен възел на две нива. Директно трасе на СОП /път II-18/ на 

второ ниво, към него еднопосочни пътни връзки на закачени на кръгово кръстовище на ниво 

терен. Възела се намира на територията на Столична Община. 

 

Общинска пътна мрежа 

Според Решение No 236 от 13 април 2007 г . За утвърждаване Списък на общинските 

пътища и на основание чл.3,ал.4 от Закона За пътищата дължината на общинските пътища 

на територията на община Костинброд възлиза на 63.466 км. Тяхната основна цел е 

осъществяването на къси и удобни връзки между селата на общината. Това важи особено за 

тези от тях при които транспортният достъп се осъществява само от общински пътища. 

Габаритът на пътните платна е основно 6/8 метра. Делът на републиканските пътища е 

46.09% което е над средния показател за страната 42.1% 

 
     Таблица№5 :Списък на местните пътища на община Костинброд. 
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Дължина 
В това 

число 

улициkm km

1 IV SFO 1400

/II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-

Хераково-/SFO3024/ 5.172 5.172

2 IV SFO 1401 /SFO1400/-Костинброд-Петърч-Безден 14.083 8.081

3 IV SFO 1402 /II-81/-Костинброд-Голяновци-/SFO2404/ 3.792 1.862

4 IV SFO 1403 /II-81,о.п.София-Костинброд/-институт ФАО 3.087 1.768

5 IV
SFO 2404

/II-81/-Драговищица-Голяновци-Граница общ.(Костинброд-София-

град)-Житен-/SFO1030/ 5.830 2.697

6 IV SFO 2405 /II-81/-Градец-Царичина-мина Чибаовци-/III-8102/ 14.884 2.032

7 IV SFO 2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/ 4.508 1.290

8 IV SFO 3407 /III- 8102,Бучин проход-Дръмша/-Дреново 2.655 0.225

9 IV SFO 3408 /II-81,Костинброд-Бучин проход/-Понор 2.658 0.393

10 SFO 3409 /III-811,Богьовци-Сливница/-Опицвет 0.795 0.795

11 IV SFO 3410 /II-81,Костинброд-Градец/-Костинброд,кв.Обединение 1.484 0.333

12 IV SFO 3411 /III-811/-Богьовци-Безден-/SFO1401/ 2.044 0.625

13 IV SFO 3412 /II-81,Костинброд-Петрохан/-х.Люляк 2.454 0.556

63.446 25.829

№ по 

ред

Досегаше

н вид на 

пътя

№ на пътя Наименование на пътя

 
 

Улична мрежа 

Уличната мрежа не е обект на настоящия проект. В седемте населени места на 

общината дължината на главните такива (тези, през които преминават пътища I – IV клас) 

възлиза на 32.558 km. 
 Таблица№6  Дялово разпределение на пътищата 

№ по 
ред 

Видове пътища 

Обща 
дължина  

% от общата мрежа 

km km 

1 2 3 4 

1 Обща дължина на пътната мрежа 117.721 100% 

2.1 Републиканска пътна мрежа 54.255 46.09% 

2.2 Автомагистрала     

2.3 Първокласни пътища     

2.4 Второкласни пътища 27.360 50.43% 

2.5 Третокласни пътища 26.895 49.57% 

3 Общинска /четвъртокласна /пътна мрежа 63.466 53.91% 

 

Състояние на комуникационната мрежа 

 

Улиците и пътищата II – IV клас в основната си част са изграждани и асфалтирани 

преди 1990. През периода след 2000 г. са извършвани рехабилитации и реконструкции 

основно на четвъртокласната мрежа. Улиците и пътищата II и III клас са изкърпвани и в 

момента са с множество мрежовидни пукнатини, локални деформации и признаци на 

ускорено износване. Необходимо е да бъде извършено е спешна рехабилитация и 

реконструкция на цялата републиканската пътна мрежа в общината. Към момента е 
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започната рехабилитация на Лот 2 от път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до 

км 30+400, с обща дължина 22,2 км. Като цяло общото състояние на настилката пътищата и 

улиците е задоволително. Спешна необходимост от рехабилитация имат нужда 

третокласната пътна мрежа стопанисвана от Областно Пътно Управление София – Агенция 

Пътна Инфраструктура. Четвъртокласната пътна мрежа е частично рехабилитирана. 

Необходимо е рехабилитанцията на останалата четвъртокласна пътна мрежа да бъде 

довършена. 

Проводимостта на посочените пътища от републиканската пътна мрежа на 

територията на Община Костинброд е достатъчна за поемане на съществуващото 

транспортно натоварване. Състоянието на път II-81, както и на третокласните пътища и 

състоянието на пътната маркировка е незадоволително.  

Третокласната пътна мрежа се стопанисва и поддържа от Областно Пътно 

управление София. Дължината на вътрешната улична мрежа на община Костинброд е около 

32.6 км от които с трайна настилка- 80% и 20% са без трайна настилка. Вътрешната улична 

пътна мрежа в гр. Костинброд е с обща дължина 2.89 км. 

Увеличаването на автомобилния парк, лошите пътни настилки и увеличаването на 

трафика  води до увеличаване на емисиите и рязко влошаване на КАВ (наднормени 

концентрации на азотни оксиди и ФПЧ10). 

Лошото състояние на пътната мрежа е предпоставка за ПТП с аварийни разливи на 

опасни вещества, с които могат да се замърсят повърхностните и подземни води. 

Бъдещото подобряване на  транспортната инфраструктура на общината (подобряване 

на състоянието на пътищата, по принцип е свързано с различни строителни дейности. В 

общия случай строителството е свързано от една страна с вредни емисии от двигателите на 

използваната техника и от друга със значителни емисии от прах, в това число и ФПЧ10. 

Интензивността и количествата на тези емисии пряко зависи от интензивността на 

бъдещите строителни дейности и тяхното разсредоточване във времето 

С ОУП  се предвиждат  реализирането на редица озеленителни мероприятия, на 

защитни зелени пояси, с решаването на комуникационните проблеми и залагане на 

възможности за реновация на пътищата,  сезонната замърсеност на въздуха в териториите 

около пътищата ще се намали.  

Увеличаване на емисиите на ФПЧ10 от завихряне на прах от улиците посредством 

движението на автомобилите, от една страна ще зависи от усилията за поддържане улиците 

чисти и настилката в добро състояние, и от друга страна на увеличаване плътността на 

трафика. С оглед на тези фактори e необходимо реализирането на следните мерки за 

ограничаване и намаляване на емисиите от автомобилния трафик:  

 - Почистване (по предварителна програма) на основните пътни артерии от 

натрупаната прах и поддържането им в добро състояние – със своевременното измиване на 

улиците ще се намали и предотврати уноса на ФПЧ10 от платно.  

- Благоустройство (по предварителна програма) на крайпътните и междублоковите 

пространства – залесяването с подходящи растителни видове на тези терени ще намали 

възможността за унос на ФПЧ10 от тях, пренасянето на земни маси върху пътното платно и 

вторичното суспендиране на прахови емисии.  

-  Въвеждане на изисквания към емисиите от МПС  и въвеждане на емисионни 

ограничения за автобусите на фирмите кандидатстващи за концесии свързани с транспортни 

дейности. Тази мярка би довела да обновяване на автобусния парк на фирмите и намаляване 

на емисиите на ФПЧ10 и азотни оксиди, отделяни от ДВГ.  
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- Създаване условия за развитие на електро транспорт. 

 

Железопътен транспорт 

Територията на община Костинброд се обслужва и частично от железопътен 

транспорт, като това е по направлението София – Драгоман .Железопътният транспорт е 

екологично най-безопасен.  

 

б/Промишленост  

 

Благоприятното транспортно географско положение (тангиращото преминаване на 3 

трансевропейски транспортни коридора) също поставя общината в изгодна позиция от 

гледна точка на бързия и ефективен достъп до нея. Възможностите за интермодална 

транспортнавръзка, които предоставя наличната ж.п. мрежа, летището в София и летището 

за малки чартърни полети в Божурище, представлява още един фактор за инвестиционната 
атрактивност на общината. 

Тези фактори създават благоприятна среда за развитие на бизнеса, от която са се 

възползвали чуждестранни и местни инвеститори. В следствие на това в общината се е 

развила мрежа от предприятия, които оказват силно влияние върху стабилността на 

икономиката, икономическия профил, демографските характеристики, качеството и 

условията на живот в общината. 

Икономическият профил на общината се е формирал в следствие на наличните 

ресурси и нуждите на пазара. 

Основни структуроопределящи производства на територията на община Костинброд 

са в сферата на преработващата промишленост (производство на хранителни продукти и 

напитки, производство на химични продукти; санитарно-хигиенни изделия; печатна дейност 

и хартиени изделия; изделия за строителството, селското стопанство и бита; производство 

на игри; фирми в сферата на строителството, транспорта и услугите и др.). 

Ключов фактор за развитие на икономиката на общината е непосредствената близост 

до София, която в комбинация със сравнително ниските цени на земята е предпоставка за 

привличане на инвестиции, включително чуждестранни. Близостта до големия 

консуматорски пазар на столицата е бил двигател за развитие на икономиката на общината 

както в миналото така и сега, свидетелство за което е Държавен химически завод “Георги 

Димитров”, произвеждащ известното олио "Нива", който е изключително успешен, модерен 

и емблематичен за времето си.  

В структурата на промишлеността на община Костинброд    не влизат основни 

производства на металургията, тежката химическа промишленост и тежкото 

машиностроене, които по принцип предполагат високи нива на замърсяването на 

атмосферния въздух. 

Индустрията се развива преди всичко на базата на наличие на суровини, традиции и 

предприемчивост на малкия и средния бизнес. Някои от производителите са завоювали 

позиции на пазара, други срещат сериозни затруднения. Усвояването на съвременните 

принципи на пазарната икономика, произвеждането на висококачествена продукция, 

отговаряща на европейските стандарти, иновации и модернизацията на производството, 

повишаване качеството на работната сила, завоюване на позиции на вътрешния и 
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международните пазари са важни фактори към повишаване конкурентоспособността на 

продукцията, съобразена с изискванията на ЕС. 

В резултат на извършените промени, индустрията в общината се преструктурира 

отраслово. Създадени са частни фирми, но в значително по-малки размери. В сегашните 

условия, сред по-развитите подотрасли на индустрията в общината са:  

- Хранително-вкусовата; 

- Селскостопанска ; 

- Хартиено - целулозната и полиграфическа промишленост. 

  Нараства броят на малките предприятия в областта на хранително-вкусовата 

промишленост - мандри, колбасарници и др 

 

Икономиката на общината е насочена предимно към хранително-вкусовата 

промишленост, която е и традиционен отрасъл. Птицевъдството запазва своите позиции на 

ключов подотрасъл. Въпреки ясно изразената специализация на общината в хранително-

вкусовата промишленост, би могло да се твърди, че икономиката на общината не е 

едностранчиво развита, а е насочена към различни подотрасли на леката промишленост и е 

представена от високотехнологични предприятия. Развито е и селското стопанство, за което 

са налице благоприятни природо-климатични условия и дългогодишни традиции. Освен 

това, в общината функционират научни институти в сферата на селското стопанство, което 

е предпоставка за внедряване на иновации. В общината съществуват отлични предпоставки 

за обвързване на селското стопанство с преработвателната промишленост с цел 

оползотворяване на местните суровини и повишаване на добавената стойност на 

произведената продукция. 

В регулационните граници на град Костинброд е изградена производствена зона, 

която е разположена североизточно на града. В зоната са разположени няколко типа 

производствени групи и съсредоточия: 

-големи производствени предприятия; 

-малки и средни предприятия за производство и услуги, 

-складови бази, 

-бази на транспорта, 

-строително-монтажни бази.  

Характеристиката на сега съществуващата производствена зона включва: 

-достъп до ж.п. линия и автомобилен път. Разположението на производствената зона 

в близост до главни пътни артерии я прави подходящи за развитие на бизнес; 

-изградена техническа инфраструктура в преобладаващата част от зоната, която се 

нуждае от осъвременяване; 

-наличие на терени с възможност за нови стопански инициативи;   

-унищожаване, изхабяване и разбиване на сгради и инженерна инфраструктура 

поради раздробяването на собствеността и свързаната с това поява на малки и много малки 

предприятия, което е нецелесъобразно за бъдещото устройственото развитие на града.  

Срещат се функциониращи предприятия с частично обновена и реконструирана 

материална база, но в по-голямата си част реконструкцията на предприятията се забавя. 

Една част от територията на района е с негоден сграден фонд  от екологична и 

архитектурна гледна точка и подлежи на благоустрояване (20-25% от територията).  

Сградите на една голяма част от предприятията са амортизирани и непривлекателни, трудно 

могат да се модернизират и използват. 
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В община Костинброд се намират предприятия на редица известни фирми, които са 

локализирали своите мощности в близост до големия потребителски пазар на София. Те са 

специализирани предимно в производство на хранителни продукти и напитки и изделия от 

хартия и картон. Такива са: „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД. 

птицекомбината „Джиев” АД , „Олинеза” ООД, „Джимис-Еф Би Ти” АД, “Кенар” за 

производство на салати и готови храни, фабриката за производство на кафе, собственост на 

„Крафт фуудс България” АД, „Нива” АД за производство на растителни масла, както и 

лидерът в полиграфическата индустрия „Мултипринт” ООД и фабриката „Санитекс” ООД 

за производство на санитарно-хигиенни материали. През последните  години се наблюдава 

нарастване на броя на микро предприятията. 

Производствените терени, съгласно предвижданията на ОУП инброд са .819,3 ха или 

близо  3,22 % от селищната територия на общината. 

 Над 80% от производствените дейности са локализирани в производствените зони в 

рамките на града. Една малка част от предприятията обаче, основно микропредприятия, са 

разположени дисперсно на територията на града извън производствените зони и в други 

населени места като с. Петърч.  

В останалите населени места стопанските терени са основно дворовете на бившите 

АПК. 

 Точкови източници на емиcии на територията на общината  се явяват ”Джиев” АД, 

Птицекомбинат гр. Костинброд-амоняк, метан,  “Регионално депо за неопасни и инертни 

отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” –

метан, въглероден диоксид, сероводрод , „Инсталация за производство на негасена вар“ 

„Тамара 2009 „- въглероден диоксид , азотни, серни оксиди, PM10 и  др. 

 

 

Селско стопанство 

 

Развитието на селското стопанство в общината се предопределя от благоприятните 

природо-климатични условия и дългогодишния опит и традиции на местното население. 

Плодородното Софийско поле дава възможност да се развие интензивно растениевъдство, а 

мерите и пасищата в полупланинската част на територията са условие за развитието на 

животновъдството. Близостта до София и наличието на различни преработвателни 

предприятия осигуряват близък и достъпен пазар за незабавна реализация на продукцията. 

Делът на земеделската страна в общината е 63 %, е малко по-висок от средния за страната – 

57.5%.4 По данни на МЗХ от 30.09.2013г. земеделските земи на територията на общината са 

145 691дка. Пасищата представляват 30% от земеделските площи. Използваната земеделска 

площ е малко над половината на обработваемата. Освен това се наблюдава значителна 

разпокъсаност на стопанствата, което е негативна тенденция, тъй като създава пречка пред 

интензификация на земеделието, увеличаване на добавена стойност на продукцията и 

постигане на синергичен ефект. Стопанствата на територията на общината са общо 662 на 

брой, като 493 от тях са с ИЗП до 20 дка. 

Големите стопанства с ИЗП над 500 дка заемат 69.8% от ИЗП на общината. 

Друг важен фактор, който е предпоставка за развитието на модерно и иновативно 

земеделие, което да произвежда екологична продукция с висока добавена стойност, това са 

наличните научни институти на територията на общината. Преди 1990 година в Костинброд 

съществуват 7 научноизследователски селскостопански института: Институт по 
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животновъдство, Институт по защита на растенията, Институт по генно инженерство, 

Институт за зърнени храни и фуражна промишленост и Институт по птицевъдство(по-късно 

влизат в състава на Институт по животновъдни науки), Институт по пчеларство и Институт 

по водоплодни култури. По- рано тук се е намирал и най-големият на Балканския 

полуостров институт по ягодоплодни култури. Към момента функционира два, които се 

занимават с животновъдни науки и защита на растенията. 

Най-отглеждани на територията на общината са зърнени култури (пшеница, ечемик, 

царевица), а също така технически култури(слънчоглед) и фуражни култури, зеленчуци 

(картофи, зеле, моркови). 

Животновъдството е стимулирано на територията на общината още от периода след 

1944г. Характерно за местното население е отглеждането на високопродуктивни животни. 

Традиционно за общината е птицевъдството. 

Замърсяването на въздуха от екотехническите системи в животновъдството има 

предимно локален характер, но въпреки това заслужава сериозно внимание. Основни 

замърсители са: праха, микроорганизмите, вредните и лошо миришещи газове.  
 

Категория животни* 
мярка 

брой 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Говеда бр. 846 911 958 

в т.ч. крави бр. 580 605 701 

Биволи бр. 3 3 0 

в т.ч. биволици бр. 3 3 0 

Овце бр. 1686 1121 1285 

в т.ч. овце-майки бр. 1416 981 998 

Кози бр. 93 155 395 

в т.ч. кози-майки бр. 84 135 298 

Свине бр. 7337 7203 2647 

в т.ч. свине-майки бр. 678 658 1296 

Птици хил.бр. 345 350 382 

и т.ч. кокошки-носачки хил.бр. 68 69 64 

Пчелни семейства бр. 685 721 672 

             Табл.№7, Данни на ОС "Земеделие" гр. Костинброд и ОДБХ - Софийска област 

Стопанската дейност на едрите земеделски производители   е предимно в сферата на 

зърнопроизводството и животновъдството (в с. Петърч, с. Драговищица, с. Голяновци, с. 

Опицвет, с. Дръмша, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход), в т.ч. птицевъдство (в с. 

Драговищица, с. Чибаовци). В с. Богьовци е изградена конна база. През последните години 

се наблюдава засилване на интереса към пчеларството.  

Данните показват, че птицевъдството и свиневъдството са предимно в стопанства - 

юридически лица, докато останалите видове животни се отглеждат предимно в личните 

стопанства. 

Земеделието и животновъдството са източници на емисии както на парникови газове 

така и на ФПЧ10. 
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В земеделието азотният оксид се отделя от синтетичните азотни торове, които 

внасяме в почвата. Азотният оксид се отделя и при разграждането на азота от преживни 

животни чрез тора и урината, което е 5% от емисиите в страната през същата година. 

Земеделието допринася за 60% от антропогенния парников газ диазотен оксид (N2 O) в 

световен мащаб, който притежава 296 пъти повече потенциал за глобално затопляне от 

въглеродния диоксид. Емисиите могат да бъдат намалени чрез намаляване на торенето с 

азотни торове, по-добри практики за усвояване на оборски тор и по - добро разпръскване на 

урината. Животновъдството е източник и на редица задушливи газови емисии, като амоняк 

и сероводород. Амонякът се отделя предимно от животинските екскременти (оборски тор) 

и може да предизвиква различни здравни смущения в зрението и дихателната система при 

хората и животните. Отложен в почвата и водоемите, амонякът може да причини 

еутрофикация и подкиселяване на естествените екосистеми и да повиши риска от 

образуване на киселинни дъждове 

 
Преработваща промишленост 

В общината е силно застъпена леката промишленост, като водещ отрасъл е 

хранително-вкусовата промишленост. На територията на община Костинброд 

функционират средни и големи предприятия, чиято продукция се разпространява както на 

националния, така и международния пазар. Предприятията функционират от края на 90-те 

години на миналия век/началото на настоящия и са предимно резултат от чуждестранни 

инвестиции. Проследява се тенденция за разширяване на предприятията, нови инвестиции в 

МТБ и увеличаване на капацитета. Предприятията са разположение предимно в град 

Костинброд, но в с. Петърч също има локализирани редица мощности. Представители на 

хранително-вкусовата промишленост са следните фирми: Завода за безалкохолни напитки 

и натурални сокове Соса ColaHellenicBottlingCompany (фирмата е сред първите 100 фирми 

по максимална величина на приходите от продажби в страната); “Олинеза” ООД и 

“Партньори” АД , специализирана в производството на майонези, сосове, лютеници и др.. 

Заетите във фирмите са над 350 човека; Предприятие за производство на птиче месо, яйца и 

колбаси “Джиев” АД; “Нива” АД – производство на растителни масла и производни; “Нова 

Бразилия”- производство на кафе; “INTERION” - производство на шоколадови изделия. 

Крупен производител е фирма “Кенар” (специализирана в производство на храни), който 

ползва терени на хладилната база “Солекс” и др. “Витапрот” АД е специализирана за 

производство на висококачествени комбинирани фуражи. През 2006 г. се откри фабрика за 

производство на сладоледени изделия „Джимис”. 

 

Хартиено - целулозната и полиграфическа промишленост е нов сектор за общината, 

но бързо се налагат като водещи. Фирма “Санитекс” произвежда всички видове санитарно-

хигиенни материали с помощта на най-съвременни технологии. 

Заетите във фирмата са 100 човека. Мултипринт ООД се занимава с 

полиграфическадейност и вече е утвърдена на пазара фирма. Персоналът на фирмата 

надхвърля 100души. Друга фирма от типа “средна” е “Екоела” ООД, специализирана в 

производствона дамска конфекция.Други от последните големи инвестиции в общината са: 

на „Газтрейд“ АД, който е най-големия вносител на пропан-бутан за България. Вложените 

инвестиции в складовата база в гр.Костинброд до момента се равняват на 12 500 000 евро, а 
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предстои да бъдат вложени още 12 милиона евро, фирма „Ролпласт“ АД за производство на 

дограма, „Сен Гобен Вебер“ ЕООД за производство на сухи строителни смеси и др. 

Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост, 

транспорт, мебелна и други дейности. Може да се отбележат АМЦ „Метал“ ООД за 

производство на изделия за строителство, селско стопанство и бита, „Емайлхим“ АД за 

производство на лакови покрития и огнезащитни бои, фирма „ПОПП“ ЕООД е вносител и 

производител на електрически ключове и контакти, разклонители, сензори, осветителни 

тела и др. 

 

Територията на община Костинброд  не е обект на мониторингово проучване и за 

чистотата на атмосферния въздух могат да се правят само аналогови изводи. В този смисъл 

от  обекти, в зависимост от  вида на предприятията могат да се очакват отделяне на пари от 

разредители на бои и лакове, маслени аерозоли, бензинови пари, прах с различен произход – 

инертен, дървесен и др.  

При хигиенизирането и дезинфекцията на работните помещения /особено при 

производствата на хранително-вкусовата промишленост/ могат да се очакват газове и пари 

от препаратите, с които се почиства /обикновено хлор/ и ПАВ. 

  

 

в/ от битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива 

 

Размерът на замърсяването на атмосферния въздух през хладния период зависи пряко 

от броя на населението във всяко селище. 

Замърсяванията на атмосферния въздух от битови потребители са главно през 

зимния период, при ползването на твърди горива в битовия сектор, в зависимост от 

метеорологичните условия. 

Анализът на наличната информация показва, че през зимния период, въпреки  на 

интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при определени 

метеорологични условия /безветрие/, е малко вероятно да се  натрупват замърсители в 

приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид до границите 

на пределно допустимите норми .  

 През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни миризми, 

породени от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и недобре 

поддържани пътни артерии/, нерегламентирани замърсявания, отглеждане на различни 

видове животни , както и използването на естествени и изкуствени торове. Това води до 

допълнително замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични съединение / ЛОС/, 

метан и амоняк. 

Ориентираните преобладаващи  западни   и северозападни  ветрове дренират въздуха 

добре, а липсата на крупни промишлени замърсители на територията на общината 

допринася също за поддържане висока чистота на въздушния басейн на общината. 

Община Костинброд е газифицирана, което дава сериозно предимство за енергийната 

ефективност, тъй като въглеродното съдържание на природния газ е с 40% по-ниско от това 

на въглищата. Газът е изкопаемо гориво, но е и гориво на прехода към ниско-въглеродната 

икономика и ще играе важна роля в бъдеще като балансьор на възобновяемата енергия.  

 

Населението на община    към  2016  г. по данни  на НСИ е  16974     души.   
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Размерът на замърсяването на атмосферния въздух през хладния период зависи пряко 

от броя на населението във всяко селище. Според броя на обитателите в общината, само  

три от  населените места  са    с над 1000 души- гр.Костинброд, с.Петърч и с.Драговищица. 

Разпределението на населението по населени места по данни на НСИ, показва, че 

68.0% (11546 души) от него живее в общинския център - гр. Костинброд. Територията на 

община Костинброд съставлява 3.60% от тази на област София
3
. Гъстотата на населението е 

66.7 д/кв.км – близка, но по-висока от средната за страната (64.0) и два пъти над средната 

гъстота за областта (33.2).  

Средната гъстота на населението е– 66,7 души/кв.км (под средната гъстота за 

Югозападния район – 104.7 души/кв.км и  над средната за страната – 64.9 души/кв.км).  

Това означава,  че при по-сурови климатични условия  това би било предпоставка за 

по-високо  замърсяване на въздуха от битовите източници. През отоплителния сезон се 

очакват емисии от азотни и серни оксиди, въглероден моноксид и диоксид, сажди. 

 

              3.1.1.3. Териториален обхват на атмосферното замърсяване.  

 

  Атмосферното замърсяване в община   Костинброд се определя от степента на 

развитие на промишлеността и големината на отделните населени места, както и от 

близостта до  транспортните  артерии. 

Ниските стойности на атмосферните замърсители определят зоните на замърсяване 

на атмосферния въздух под  допустимите   стойности на замърсители, за които се дава 

експертна оценка от РИОСВ –София. 

В този смисъл, очакванията за  зони  с потенциални замърсявания са : 

- натоварени транспортни артерии – зона от 100 m от двете страни, пътищата от 

републиканската и общинската пътна мрежа; 

          - по-големите населени места  /замърсяване от комунално-битов  характер/ ; 

          - населени места, в които има   промишлена дейност. 

Общият извод е, че в национален план за оценка, и в частност, по брой и вид на 

източниците на замърсяване за качествата на атмосферния въздух, за територията на 

община  Костинброд   може да се даде  много добра оценка. 

Подобряването на пътната инфраструктура, газификацията на населените места, 

залесителните дейности и изграждането на зелени пояси и клинове ще допринесат  за 

опазване чистотата на атмосферния въздух. 

 

 

 3.1.2. ВОДИ   

 

Генетичните хидроложки фактори, на която и да е територия, закономерно са 

свързани от една страна с климата, определяни като динамични, и от друга – с 

повърхнината  на водосборните басейни, определяни като структурно-морфоложки.  

 

Повърхностнотечащи води.  

 

                                                           
3
 Област София е на второ място по територия в страната след област Бургас 
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Повърхностнотечащи води. През територията на община Костинброд преминават 

р.Блато, р.Белица и притоци./поречие Искър/. Водните ресурси на община Костинброд се 

формират от оттока на повърхностните и подземните водоизточници. Тяхното опазване, 

рационално използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие 

на общината. 

Реките са с предимно снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно 

изразено пролетно пълноводие през м.април- м.май и два минимума – зимен и летен. От 

Мала планина извират няколко малки притоци на р. Искър, най-голям от тях е Крива река. 

За начало на р.Блато се приема Петърчката река, която събира водите на 20 карстови извори 

при с.Безден, с.Опицвет и др.в полите на Камико, най- южната част на Комския дял на 

Стара планина.Количеството на карстовите извори силно се влияе от валежите. По-

големите извори са: Безден – дебит 80 л/с; Опицвет – 280 л/с; Бистрица – 60 л/с; пустиняшка 

бара – 25 л/с. Другите притоци на р.Блато са незначителни – Крива река която идва от 

Бучино – Дервентски проход и минава през с.Житен и Кътинска река, която идва от южните 

слонове на Мала Софийска планина, Сливнишка река и др. 

 Водите на р.Блато се използват за задоволяване на различни нужди – в 

промишлеността и селското стопанство за напояване. В поречието й са изградени редица 

хидротехнически съоръжения, които съществено нарушават оттока й. Река Белица е с малка 

водосборна площ около 18,7 км2. Гъстотата на речната мрежа е 1,5 – 2,0 км/км2. Модулът 

на годишния отток на р.Белица е в границите от 7,5 до 10 л/с/км2, като най-висок е през 

пролетта, а най-нисък през лятото и есента. Пълноводието е с продължителност 3- 4 месеца, 

като настъпва през януари и завършва през април. Маловодието също продължава 3- 4 

месеца, като започва през юли и свършва през октомври. Характерно за хидроложкия режим 

на реката е увеличаването на водните количества от края на месец февруари до края на 

месец юни в резултат на пролетното снеготопене и интензивните пролетни валежи. 

Периодът на по-ниски водни количества започва през месец август и завършва в началото 

на месец ноември. Вторичен максимум на завишаване на водните количества се наблюдава 

през месец декември 

 

Изкуствено създадени водоеми. С цел да се осигурят рационално използване на 

водните ресурси в общината са изградени  3 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 
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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. 

 

Минерални води. 

Специфично водно богатство на общината са находищата на минерални води. 

Територията на общината попада в границите на находище за минерални води под № 

102, район“ Софийска котловина“/подземни води от донеозойската подложка и неогенския 

седиментан комплекс с температура по-висока от 20 ˚С, включително минералните води от 

обособените находища  на територията на област София и Софийска област- изключителна 

държавна собственост, съгласно Приложение № 2, към чл.14, т.2 от Закона за водите. 

 

 Съгласно съвместен проект на  Българска асоциация по подземни води (БАПВ) и 

Столична община,. проф. д-р Инж. Павел Пенчев  и инж. Величко Величков,2011 

Находище КОСТИНБРОД – ПРОЛЕША е разкрито чрез пет сондажни кладенеца 

(Пенчев и кол., 2004), прокарани в периода 1995-2002 в района на „Завод за безалкохолни 

напитки и натурални сокове – гр. Костинброд”. От тях, понастоящем се експлоатира 

единствено ТК-3, който има най-подходяща конструкция, обезпечаваща правилното 

каптиране на минералните води. Останалите сондажи, поради неправилна конструкция, 

позволяваща смесването на води от различни водоносни хоризонти са затворени или 

ликвидирани. Геоложкият разрез, преминат от ТК-3 е както следва: от 0.0 до 12 m – 

кватернерни материали; от 12 до 145 m – неогенски материали (Лозенецка и Новиискърска 

свита), от 145 до 200 m – скална подложка, представена от горнокредни напукани 

пясъчници със силициева спойка с прослойки от глинести мергели (Задруга на 

глауконитово – алевролитовия флиш). ТК-3 е конструиран така, че да каптира минерална 

вода само от подложката. Водоприемната част на кладенеца е разположена на дълбочина 

под 151.50 m. Водите от по-горе залягащия неогенски водоносен хоризонт са изолирани с 

неперфорирана (плътна) метална тръба и циментация на задтръбното пространство. 

Статичното водно ниво в ТК-3 (към 16.03.10) е на 12.10 m под терена. Оценените 
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експлоатационни ресурси на кладенеца при водочерпене за 25 годишен период и допустимо 

понижение 98 m са Q = 10.14 l/s. Предложените за утвърждаване експлоатационни ресурси 

на находището в категории ЕР1+ЕР2 са 7.10 l/s. Минералната вода от ТК-3 е пресна – с 

обща минерализация 0.606 g/l, термална (21 °С на водоизточника), HCO3-Na по състав, с 

умерено алкална реакция (рН=7.5). Съдържанието на флуорид във водата е 2 mg/l, което я 

класифицира като леко флуорна. Метасилициевата киселина е с концентрации под 

балнеозначимите – 22.12 mg/l. 

 

3.1.2.1.Оценка екологичното  и химично състояние на повърхностните води, 

цели  

 

Характеризирането на повърхностните води се извършва по Наредба № Н-4 от 

14.09.2012 г., обн. ДВ, бр.22 от 05.03.2013 г , в сила от 05.03.2013 г, изменена и доп.бр.79  от  

23.09.2014г, в сила от 23.09.2014г. Съгласно наредбата, химичното състояние на 

повърхностните води се оценява в два класа – добро и непостигащо добро състояние. 

Екологичното състояние на повърхностни водни тела се оценява в пет класа –отлично, 

добро, умерено, лошо и много лошо. 

Оценката на екологичното състояние/потенциал се извършва в съответствие с 

въведените стандарти за качество на околната среда (СКОС) за химични елементи и 

специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на 

повърхностните води. Като основен критерий при оценката се използват средногодишните 

(СГС) СКОС при минимален брой на анализите - 4 пъти годишно (1 път на всеки 3 месеца) 

            При оценката на химичното състояние на повърхностните  води са разглеждани т.нар 

приоритетни вещества, като са съпоставяни с определените стойности на стандартите за 

качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО и на Съвета от 16.12.2008 г. за определяне на 

стандарти за качество за околната среда , транспонирана в Наредба за стандарти за качество 

на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. (Приета с ПМС № 

256 от 1.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., изм., бр. 88 от 

8.10.2013 г., в сила от 8.10.2013 г.)              

           Повърхностни  водни тела(3 бр.) на територията на община   Костинброд, съгласно 

ПУРБ ДР 2016-2021, приет с Решение№ 1110/29.12.2016 г на Министерски съвет:  
                      Таблица №8 

Код на ВТ Воден обект Категория на 

водното тяло 

Географски обхват  СМВТ/ИВТ/ 

Естествено 

водно тяло 

Част от 

BG11S400R012 

Дължина на реката 

20,245 km 

 

Блато река Р.Блато до вливане в 

р.Искърпри Нови Искър, 

вкл.притоците-

Сливнишка река и 

Костинбродска 

СМВТ,  

Специфичен 

замърсител Mn 

Част от  

BG11S300R1018 

Дължина на реката 

59,518 km 

 

Искрецка река Р.Искрецка от извор до 

вливането в р.Искър при 

Своге 

Естествено  

Малка част от 

BG1NV200R1001 

Дължина на реката 

Нишава 

( Гинска) 

река Р.Нишама( Гинска)от 

извор до държавна 

граница, р.Височка 

Естествено  
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52,041 km ( Сребърна) без зона 

питейни води РВ СД 

„Сребълна-Гински“ и 

р.Габерска от извор до 

държавна граница 

          Източник : БД  ДР, ПУРБ2016-2021г.  

На територията на община Костинброд  в повърхностно водно тяло BG11S400R012 е 

разположен пункт за количествен мониторинг, изпълняван от Националния институт по 

метеорология и хидрология  сод 18840-р.Блато-с.петърч от националната програма за 

мониторинг на повърхностни води, утвърдена със заповед № 229/05.04.2017 г. 

Производствен център Костинброд- Производство и бутилиране на безалкохолни 

напитки се явява точкови източник на замърсяване на ПВТ  BG11S400R012. 

По големи емитери на производствени отпадъчни води са: 

1. „Джиев“ АД – Птицекомбинат гр. Костинброд; 

2. „Кока Кола ХБК България” АД, гр. Костинброд; 

3. Селищна канализация – гр. Костинброд, „В и К” ЕООД – София; 

4. ЕТ „Росен Деянски – Дея“, с. Петръч, общ. Костинброд. 

 

 Съгласно Годишен доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 339-НО/ 2008 г., актуализирано с решение № 339-Н0-И0- А1-

Тг1 / 2011 г., на „Джиев” АД, гр. Кстинброд за 2016 г. 

 На площадката на птицекомбинат Костинброд няма пряко заустване на отпадъчни 

води от производствената площадка на дружеството. - Производствените отпадъчни води от 

измиване на халетата се отвеждат в 5 бр. Водоплътни изгребни ями, разположени на 

територията на площадката. Битово фекалните води се отвеждат в 7 бр. водоплътни 

изгребни ями, разположени на територията на площадката. 

Съдържанието на водоплътните изгребни ями : 

 • Почиства  се  и  се извозва чрез специализиран транспорт съгласно сключен 

договор с фирма «ЮВАЛ 2007» ЕООД. 

 - Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

отвеждащите до водоплътните изгребни ями канализациони мрежи, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

 - Прилага се инструкция за проверка за поддръжка и своевременно почистване на 

водоплътните изгребни ями за производствени и битово-фекални отпадъчни води.  

 

Съгласно Годишен доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено 

Комплексно разрешително КР № 399-H1/2016г. за  инсталация: “Регионално депо за 

неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч 

и Драгоман” в землището на с.Богьовци, местност “Гоняреви падини”, производствените 

отпадъчни води-инфилтратни води, които се извеждат от тялото на депото, се докладват 

транспортирани извън площадката замърсители, съгласно ЕРИПЗ. През 2016 година са 

транспортирани за пречистване 4681,6 тона отпадъчни производствени води – инфилтратни 

води в пречиствателна станция Кубратово.  

Няма заустване на инфилтрат, производстевни отпадъчни води в повърхностен воден 

обект и\или канализационна система. Тези води се използват единствено за оборотно 

водоснабдяване на депото. При систематични валежи и достигане на кота горно ниво на 

ретензионния басейн се предприема изпомпване на инфилтратните води в цистерна и 
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транспортирането им аз пречистване до Пречиствателната станция на Софийска вода в кв. 

Кубратово.  

Не се заустват пречистени битово-фекални води и води след каломаслоуловителят. 

Те се отвеждат в бетониран технически резервоар с обем 3,6 м3 с отбелязаното в ген-плана 

местоположение на площадката. Събраните води, при достигането им до определено горно 

ниво, се изпомпват и транспортират от лицензирано дружество по договор за пречистване в 

пречиствателна станция Кубратово. За 2016 година са транспортирани общо 169.540 тона 

води от смесен поток битово-фекални води и производствени отпадъчни води от 

инсталацията за измиване на гумите с каломаслоуловител. . 

 

За повърхностните водни тела на територията на БД ДР в община Костинброд    

няма определени зони за защита на водите, предназначени  за питейно-битово 

водоснабдяване по чл.119а, ал.1,т.1 от ЗВ и санитарно-охранителни зони(СОЗ), определени 

по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерлани води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нжди. 

            Статус на  повърхностните водни тела на територията на община   Костинборд (3 

бр.), съгласно ПУРБ ДР 2016-2021, приет с Решение №1108/29.12.2016г. на Министерски 

съвет.  

      Таблица № 9 
 Код на 

повърхностно 

водно тяло 

Воден обект  Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

Екологична цел  

BG11S400R012 Блато Не добър Добро  Постигане на СКОС за БПК5, N-

total, P-съединения,МЗБ, ФБ, 

МФ, риби, за умерен екологичен 

потенциал до 2021 г. 

Предотвратяване влошаването на 

екологичното състояние на 

останалите елементи за 

качество.Предоствратяване на 

замърсяването и запазнате на 

добро химично състояние 

BG11S300R1018 Искрецка умерено неизвестно Постигане на СКОС за БПК5, N-

total, P-съединения,МЗБ за добро 

екологично състояние до 2021 г. 

Предотвратяване влошаването на 

екологичното състояние на 

останалите елементи за 

качество.Предоствратяване на 

замърсяването и постигане на 

добро химично състояние 

BG1NV200R1001 Нишава 

( Гинска) 

 

добро 

 

добро 

 Запазване на доброто 

екологично и химично състояние  

 

                  Източник : БД ДР, ПУРБ 2016- 2021г.  
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Във връзка  с разпоредбите на  Закона  за Министерството на вътрешните работи 

(обн.дв.бр.53 от 27 юни2014г.,изм. ДВ.бр.98от 28 ноември 2014г.,изм. ДВ.бр.107от24 

Декември2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.14от20 Февруари2015г.), Закона  за защита при бедствия 

(Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 8 

от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.)  и Наредба № 8121з-196 

от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за 

пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи( 

Обн. ДВ. бр.17 от 6 март 2015г.), със Заповед  от 2016 г. на Министъра на вътрешните 

работи на територията  на община Костинброд   са  определени три  потенциално опасни  

язовири :  

1.Яз. Бистрица, имот № 000125, земл. с. Безден, общ. Костинброд, собств. Общинска, 

конц. "АКВА КРАМИ" ЕООД-Иван Кръстанов;. Опасен за автомобилен път ІІІ-811 

2.Яз. Безден, имот № 000164,земл. с. Безден, общ. Костинброд, собств. общинска, 

конц.ЕТ"Дива-Бисер Йосифов".Хлътвания по короната и раст. по стената и речното корито 

.Опасен за автомобилен път ІІІ-811; 

3. Яз. Маслово, имот № 000070, земл. с. Маслово, общ. Костинброд, собств. 

Общинска, конц. "Янис" ООД-Явор Йорданов, неизправна корона - растителност, коловози.  

Опасен  за кв. Шияковци, гр. Костинброд; 

 

Площта на повърхностните води – реки, открити водни тела на община Костинброд 

възлизат на    ….. ха.   Те заемат  заемат ……… % от територията на общината (Баланс на 

територията на община  Костинброд  - стр.18   от настоящия ДЕО ).  

 

3.1.2.1.1. Зони за защита на водите   

 

В регистъра на чувствителните зони в повърхностни водни тела, съгласно Заповед № 

РД -970/28.07.2003  г. на  Министъра на околната среда и водите и Директива 91/247/ЕЕС за 

чувствителни зони следва да се определят тези водни обекти, в които се цели защита от 

еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието във водите 

на биогенни елементи – азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения 

във водите. т.е. то се характеризира като водоприемник, който се намира или има риск да 

достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. 

Това състояние е свързано с ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в 

резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите 

организми и влошаване на качеството на водите.  

Това изисква отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалентни 

жители( e.ж.), които се заустват в него да бъдат предмет на допълнително пречистване с 

цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до определените в разрешителното 

за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се 

предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

Община   Костинброд попада в чувствителна зона, съгласно Заповед № РД -

970/28.07.2003  г. на  Министъра на околната среда и водите. 

С реализацията на проект “Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. 

Костинброд и доизграждане имодернизиране на канализационната и водопроводната мрежи 

и съоръженията по тях в гр.Костинброд“  са изпълнени изискванията па Директива 91/271 

/ЕС, относно пречистване на отпадъчни води от населени места, Програма за прилагане на 
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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 

иопасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ. бр. 97 от 2000 г.). 

Обект:  Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и 

модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за 

гр.Костинброд - Подобект І: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ 

водопровод до ПСОВ-369 м, довеждащ колектор до ПСОВ-340 м, Подобект ІІ: 

Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и 

съоръженията по тях за гр.Костинброд - Подобект ІІІ: Осигуряване на заустване на 

дъждоотливни тръби от преливници в река Блато и река Белица, гр.Костинброд, 

общ.Костинброд, обл.Софийска, УПИ І-4397, кв.259 е въведен в експлоатация с Разрешение 

за ползване  № СТ-05-1293/14.08.2015, ДНСК София. 

  

След приемането на РБългария за член на Европейския съюз, започнаха да се 

прилагат редица Европейски програми за подпомагане на земеделското производство. Във 

връзка с хармонизацията на националното законодателство в областта на околната среда с 

това на Европейския съюз Директива 91/676/ЕС „За опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници” беше 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.). За повърхностните и подземните водни тела със значими 

натоварвания с нитрати, като уязвими зони се приемат само тези, за които има данни за 

съдържание на нитратни йони над 50 mg/l.  Съгласно Заповед № РД -146/25.02.2015 г.( РД-

930/25.10.2010 г.) на  Министъра на околната среда и водите,  територията на община 

Костинброд   не попада в  уязвима (нитратна) зона .    

        
     Зони,  определени като чувствителни зони   по чл. 119а, ал.1т.5 от ЗВ  с цел 

опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за опазването им, включително на  съответните обекти по „Натура 

2000”, обявени съгласно Директива 92/4 3/ЕС за опазване на природни местообитания и 

съгласно Директива 79/409/ЕС  за опазване на птиците- На територията на община  

Костинброд определени  за  чувствителни зони  (чл. 119, ал.1т.5 от ЗВ )са определени 

всички   три   зони : 

 1.ЗЗ „ Драгоман ” BG 0000322 за опазване на местообитанията; 

 2.ЗЗ „ Западна Стара планина и Предбалкан ” BG 0001040  за опазване на п 

местообитанията; 

 3.ЗЗ „Раяновци” BG 0002001 за опазване на птиците . 

  

3.1.2.1.2. Райони  със значителен потенциален риск от наводнения по чл.143 г от 

ЗВ. 

   Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г) определя райони 

със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). РЗПРН се определят на база на 

резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения по Критерии и методи за 

определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от МОСВ, 

съгласно чл.187, ал.2,т.6 от ЗВ 

Съгласно чл.146г, ал.1 от ЗВ   във  водосбора на са определени  pайона със 

значителенен  потенциален риск от наводнения (РЗПРН)- съгласно Заповед № 88/ 
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21.08.2013г. на Директора на БДДР, утвърдени със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г- на 

Министъра на на околната среда и водите. 

Окончателните РЗПРН са класифицирани в три степени на риск по отношение на 

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно-историческото 

наследство- нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със степен 

на риск „висок” и „среден”. 

Територията на община  Костинброд попада в район,определен  със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл.143г от ЗВ с код BG_1_ASPFR_IS_041- р.Искър и 

притоци в Софийско поле,с дължина 180,7 км., степен  на риск-висок( гр.Костинброд и 

с.Петърч). 

Участъкът на р.Блато, който е включен в този РЗПРН е от с.Петърч нагоре по 

течението  и гр.Сливница, до вливането в р.Искър.Висок риск е определен за 

гр.Костинброд, по критерия засегнати жители, като изчисления потенциален брой е 3528 

души. 

 

  
                Фиг.№3,Източник : ПУРН ДР,  2016-2021г.    

 

Основните мерки за намаляване на риска от наводнения, които трябва да бъдат 

изпълнявани, в съответствие с Глава девета от Закона за водите ( Защита от вредното 

въздействие на водите)   са следните:   

- поддържане проводимостта на речните легла, вкл. в 500-метровата зона след 

язовирите;  

- поддържане и експлоатация на диги, корекции на реки и дерета и други 

хидротехнически и защитни съоръжения, отводнителни системи и полета, отводнителни 

помпени станции (ОПС);  

- ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на хидротехническите 

съоръжения, приключващи с изготвяне на протоколи, в които се набелязват ремонтните и 

инвестиционни работи за следващата година;  
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- изготвяне на анализ на техническото състояние на всяка язовирна стена веднъж на 

три години;  

- изготвяне и проиграване на аварийни планове на язовирни райони и обособяване на 

аварийни складове, оборудвани с необходимите техника и материали;  

          - изграждане на съвременни системи за оповестяване (в част от язовирните райони );  

-ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не 

позволява по-нататъшната им експлоатация.  

- изграждане и поддържане на дъждовна канализация;  

- изграждане на прагове и прегради пред входовете на сградите в застрашените ниски 

участъци на терена;  

-плътно затваряне на съдовете в шахтите, в които се съхраняват замърсяващи 

материали и опасни отпадъци;  

-осигуряване на необходимите средства за защитни и спасителни дейности и за 

оказване на първа помощ, периодично проверяване на годността им и своевременната им 

подмяна;  

- осигуряване и поддържане в изправност на средствата за оповестяване;  

- поддържане на добра информираност на служителите и работниците в 

пристанищните терминали - всеки един от тях да е запознат с определените му задължения 

при извършването спасителните и защитни дейности и необходимия инструментариум;  

- провеждане на периодични тренировки за привеждане на терминалите в готовност 

за действия в условия на бедствие;  

- оптимизиране на организацията за провеждането на защитните и спасителни 

дейности на територията на общината (областта, обекта);  

- осигуряване на готовност за извършване на ремонтно-възстановителни работи на 

територията на общината (областта, обекта), при разрушения и повреди;  

- утвърждаване на реда за възобновяване на работата на територията на терминалите, 

ако дейността им е била прекратена.  

 

             3.1.2.1.3.Източници на замърсяване  

              

Основни източници на замърсяване на повърхностните води са: 

 точкови – отпадъчните води на населените места, производствените  

предприятия и животновъдните ферми; 

 дифузни – селскостопанските земи при използването на торове, химически 

вещества при борбата с вредителите на земеделските култури и 

инфилтриралите  води от нерегламентираните сметища, разположени на 

територията на общината. 

           Точкови: Формираните битови отпадъчни води в населените места се заустват   в 

септични или изгребни ями. Тяхното състояние не се контролира и те допринасят за 

замърсяването на подземните води в района. От съществено значение е също така 

изграждане на канализационните мрежи в населените места и отвеждането на всички 

отпадъчни води до пречиствателните станции. .   

   

Битови отпадни води  
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Като основен източник на замърсяване на реките в региона са вливащите се в тях 

битово-фекални води. Изградена е канализация в гр.Костинброд и частично в 

с.Драговищица и с.Петърч.Съществуващата канализация в Костинброд е смесена с 

дъждопреливници. 

В град Костинброд 90.8% от обитаваните жилища са свързани с обществена 

канализация, докато в селата жилищата са свързани основно с попивни и септични ями или 

други пречиствателни съоръжения с изкл. на Петърч и Драговищица. 

Формираните битови отпадъчни води  на домакинствата се отвеждат в септични или 

изгребни ями,след което попиват в земята.Тяхното състояние не се контролира  и това 

допринася  за замърсяване на подземните води в района. 

Минералните съединения в битовите отпъдни води са представени от солите на 

амоняка, фосфати, хлориди, хидрокарбонати и др.Органичните примеси обикновено 

съдържат азот( белтъци и продукти на тяхната хидролиза-пептиди и аминокиселини). В тях 

мога да се съдържат и безазотни  органични съединения- киселини, спирт, алдехиди, кетони 

и др.Постоянен компонент на битовите отпадни води станаха ПАВ( повърхностно 

активните вещества), следствие от широко използваните в бита синтетични миещи 

препарати. 

 

Производствените отпадъчни води 

 

Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на 

повърхностните и подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без 

пречистване или с пречистване, но без удовлетворяване на нормативните изисквания. 

Контролът от страна на компетентните органи се осъществява от – РИОСВ  София   и 

Басейнова дирекция –   Плевен. 

Основни структуроопределящи производства на територията на община Костинброд 

са в сферата на преработващата промишленост (производство на хранителни продукти и 

напитки, производство на химични продукти; санитарно-хигиенни изделия; печатна дейност 

и хартиени изделия; изделия за строителството, селското стопанство и бита; производство 

на игри; фирми в сферата на строителството, транспорта и услугите и др.). 

В община Костинброд са регистрирани фирми, представляващи главно средния и 

дребния бизнес. В тях са заети преобладаващо лица живеещи в общината. По-голяма част от 

тях се занимават с производство, а друга част са търговски и транспортни фирми. 

Основната локализация на промишлените фирми в общината е град Костинброд. 

Достъпът до подходящи суровини, както и пазарът на продукцията (близостта до 

столицата) са едни от важните фактори за успех на промишленото производство. 

Водещо място в икономиката заемат: 

 „Соса Cola Hellenic Bottling Company” АД, гр. Костинброд - производство на 

безалкохолни напитки и натурални сокове; 

 „Крафт Фуудс България” АД, гр. Костинброд - производство на кафе и шоколадови 

изделия (кафета: Якобс, Нова Бразилия, шоколадови изделия: Милка, Своге, Морени, 

Сушард, Тоблерон); 

 „Кенар” ООД, с. Петърч/с. Опицвет - производство на салати и готови храни; 

 „Олинеза” ООД, гр. Костинброд - производство на майонези, лютеници, кетчупи, 

конфитюри и др. консервни продукти;  
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 „Солекс” ЕООД, с. Петърч - съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на 

опаковани не/хранителни продукти, шоково замразяване; 

 „Джиев” АД, гр. Костинброд - производство на птиче месо (затворен цикъл); 

 „Джимис - Еф Би Ти” АД - внос на кафе, млекопреработване; 

 „Нива” АД, гр. Костинброд - производство на растителни масла и продукти; 

 „Газтрейд” АД, гр. Костинброд - търговия (външна и вътрешна) с втечнен 

въглероден газ и течни горива;  

 „Мултипринт” ООД, гр. Костинброд - изработване и отпечатване на полиграфически 

изделия; 

 „Екопласт 2002” АД, гр. Костинброд - рециклиране на опаковки от пластмаси; 

 „Санитекс” ООД - производство на санитарно-хигиенни изделия със съвременни 

технологии; 

 „Пътстрой - 92” АД, гр. Костинброд - строителство, ремонт и поддръжка на пътища и 

пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура; 

 „Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД - производство на сухи смеси за 

строителството, топлоизолациони материали; 

 „Емайлхим” ЕООД, с. Петърч - производство на лакови покрития за метален 

амбалаж с приложение в консервната и фармацеврична промишленост; 

 АМЦ „Метал” ООД, с. Петърч - производство на изделия за строителството, 

селското стопанство и бита; 

 „Делта С” ООД, с. Петърч - производство на хартиени изделия; 

 ЕТ „Алба С. Симеонов”, с. Петърч - транспортна дейност (извършване на 

международни превози); 

 „Юроспийд” ООД, с. Петърч - транспортна дейност (международен авто-транспорт); 

 Мандра „Опицвет Милк”, с. Опицвет - производство на млечни продукти; 

 „АСИКО” ООД, с. Драговищица - търговия и производство на фойерверки, 

карнавални артикули, парти принадлежности; 

 МДЗ „Балша” ООД - минно-добивен завод, добив на трошен камък. Кариера за 

трошен камък, с. Опицвет (добивна промишленост); 

В общината развиват дейност и други по-малки фирми в сферата на 

електротехническата промишленост, транспорт, производство на мебели и др. 
  

 Мониторингът на качествата на производствените отпадъчни води се извършва по 

показателите определени в Наредба № 7 от 14.11.2000 г. и Наредба № 6 от 09.11.2000г. на 

МОСВ, и съгласно сключените договори за подаване на питейна вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води между дружеството и предприятията.  

С приемането за експлоатация на  ПСОВ е  необходимо от обезвреждане на утайките 

от градски пречиствателни станции, съгласноНаредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието /приета с Постановление № 201 от 4 август 2016 г./.  

Проведени са разговори и обсъждания с няколко общини в областта (Самоков, 

Костинброд, Долна баня, Ихтиман и Ботевград) за извозване и оползотворяване на утайките 

за рекултивация на терени, изоставени промишлени територии и други неземеделски 

площи. Допълнително са анализирани възможностите за депониране на регионалните депа 

за битови отпадъци, с оглед локациите на станциите за отпадъчни води, които експлоатира 

дружеството. 
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Дифузни източници- Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища 

 

Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник  на 

замърсяване на повърхностните и подземни води в района. Независимо, че е организирано 

централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, съществуват 

инцидентно възникващи  локални замърсявания. Особено силно е въздействието на 

сметищата върху качествата на подземните води при депонирането на опасни отпадъци . 

 

Селско стопанство. Животновъдни ферми 

 

Селското стопанство е важен отрасъл в икономката на община Костинброд. От 

справката за селскостопанския сектор се вижда, че община Костинброд разполага със 

значителен поземлен фонд, традиции и благоприятни природо-климатични условия и 

ресурси.  

Регистрибнрани са 228 земеделски стопанства (ЗС) през 2017 г., от които 198 - на 

физически лица и 30 - на юридически лица. За периода 2015-2017 г. не се очертават 

съществени изменения в броя на регистрираните земеделски стопанства - динамиката в 

техния брой е в неголям диапазон. 
 

Отпадъчните води от растениевъдството включват отпадъчни води, течащи по 

бетонови площадки, води от силажи и други силажни тежни отпадъци, дъждовна 

вода,отмиваща отпадъци или непрокрити промишлени торове, технологични води от 

складирани твърди торови маси и компост, води от градинарски дейности и др. 

Отпадъчните води от  растениевъдството  имат по-ниска концентрация на 

хранителни вещества, в сравнение с оборския тор, и поради това крият по-малък риск от 

зъмърсяване. 

Отпадъчните води от силажите трябва да се събират и съхраняват.В случаите, когато 

силажът се сладира върху бетонови площадки, с или без изградени стени е необходим 

резервоар.Всички канали, по които се оттичат отпадъчните води трябва да бъдат в добро 

състояние и изолирани от течове.Подът и стените да бъдат непропускливи.Най-често 

силажните ями са построени без бетонова основа.Като алтернатива е необходима те да се 

застелят с полиетилен, или друг непропосклив материал. Твърдите силажни отпадъци 

трябва да отсраняват от силажната яма и да се наптрупват за компостиране. 

Отпадните води от авторемонтните работилници и произдството на метални изделия 

могат да съдържат масла, нефтопродукти,ПАВ.  

 

На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие на 

животновъдството. Фуражната база, наличието на ливади, мери и пасища, както и 

съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие.  

Животновъдството е представено главно от: говедовъдство, овцевъдство, зайцевъдство, 

свиневъдство, пчеларство и от традиционното за общината птицевъдство  

 Птицевъдството запазва значението си на структуроопределящ животновъден 

подотрасъл. Продължение на традициите и опита в това направление е дейността на фирма 

„Джиев” АД.  
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Данните показват, че птицевъдството и свиневъдството са предимно в стопанства - 

юридически лица, докато останалите видове животни се отглеждат предимно в личните 

стопанства. 

Производствените отпадъчни води, получавани в цеховете за първична обработка на 

месните продукти съдържат кръв, парчета месо, мазнини, фекалии, сол и др.Всичко това 

обуслява и високите стойности на БПК 5 . Особена вредна съставка на тези  води е високото 

съдържание на органични вещества, в това число мазнини, което изисква изисква 

задължителното им задържане в мазнинооуловители.Попаднали във водоприемниците тези 

води покриват повърхността на водата и пречат на кислородния й обмен с въздуха.  

Характерите показатели, които дават предства за състава и свойствата на тези 

отпадъчни води  са цвят, мирис, активна киселинна реакция, перганманатна окисляемост, 

БПК 5 , съдържание на хлориди, нитрати, сулфати и др. 

В съвременните млекопреработвателни предприятия, при рационално и икономично  

използване на водата, за преработване на 1 dm3 мляко се използват най-малко 1-2 dm3 вода. 

Количеството на  замъръсените отпадните води е около 20-50 % от общия разход на вода. 

Производствените води, които  се изпускат от тези предприятия могат да бъдат с висока 

степен на зъмърсеност по БПК 5. Тези води  съдържат неразтворени белтъчни вещества, 

мазнини.Поради високото съдържание на белтъци, въглехидрати и мазнини, гнилостните 

процеси в тези води  се развиват много бъро, при  което се извършва ферментация на 

млечната захар до млечна киселина, способстваща за утаяването на казеина и другите 

протеини.Загниването  е свързано с падане на стойностите на pH до 4,5 . 

 

 Главният начин за замърсяване с пестициди става чрез оттока от селскостопанските 

площи, където се внасят тези вещества.При попадането им във водата пестицидите 

променят газовия режим на водоемите и окадват вредно влияние върху жизноспособността 

на водните растения, микрофлората, планктона и рибите, а по пътя на хранителните вериги 

– върху организмите  и човека.Особено опасни за хидробионтите са хлоорганичните 

пестициди, като при рибите отравянията протичат предимно  в акутна, и по-рядко в 

хронична форма. 

 Токсичния ефект на пестицидите може да се изрази   крайна сметка в следните 

последствия за водните екосистеми:  

 -гибел на полезни  хидробионти  и корелацията на екосистемите; 

 -в намаляване на плодовитостта, способностите към оплождане и тези на развитие; 

 -в промени на наследственността; 

 - в  поява на видова резистентност ; 

 - в кумулиране в трофичните вериги на екосистемите; 

 - в синергичен ефект, обусловен от прилагането на широк набор токсиканти и 

циркулация на голямо количество химически замърсители. 

 Съвременният профил на животновъдството е представен от индивидуални 

собственици на животни, отглеждани в семейни дворове (в индивидуалните стопанства). По 

своят характер сегашното състояние на животновъдството може да се характеризира като 

„семейно, дребно“ предназначено основно за задоволяване на собствени нужди. 

Отпадъчните води от  селското стопанство съдържат органични и неорганични 

суспендирани вещества, амоняк, нитрити, нитрати, микроорганизми.  
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Животинския тор  по степен на зъмрсеност с органични вещества и микробиална 

обсемененост значително превишава  битовите фекални води.В твърдият и течен тор  се 

съдържат повече от 30 вида непатогенни микроорганизми. 

 

3.1.2.2. Оценка състоянието на подземни  водни тела, цели  

 

       На територията на община    Костинброд са разположени следните    три  подземни 

водни тела :  
Табл.№ 10 

Код на подземното  

водно тяло 

Име Химично 

състояние 

Количеств

ено 

състояние  

Екологична цел 

BG1G00000NQ030 Порови води в 

Негоен-

Кватернера-

Софийска долина 

лошо добро 1.Запазване на добро 

количествено състояние; 

2.Предотвратяване влошаването 

на химичното състояние. 

BG1G000000N033 Порови води в 

Неогена-Софийска 

котловина 

лошо добро          1.Запазване на добро 

количествено състояние; 

          2.Предотвратяване 

влошаването на химичното 

състояние. 

BG1G00000TJ046 Карстови води в 

Годечкия масив 

добро добро Запазване  на доброто количествено 

и химично състояние. 

 

 

1. Подземно водно тяло  с код  BG1G00000NQ030 (БДДР)  –Порови води в Негоен-

Кватернера-Софийска долина, в  лошо  химично и  добро  количествено състояние. ПВТ 

е определено като зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. 

 Характеристика : 

- Площ  на ПВТ   -1088,5 км²; 

-Литоложки строеж- несортирани чакълесто- отломъчни материали с глинесто-

песъчлив запълнител; 

- Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване -песъчливи 

глини; 

  Водното тяло е в риск по количествено и химично състояние.Екологичен индекс-71 

%.  

 

2 . Подземно водно тяло  с код BG1G000000N033  (БДДР) Порови води в Неогена-

Софийска котловина е определено като зона за защита на водите, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване.ПВТ  е в  лошо  химично и  добро  състояние. 

- Площ  на ПВТ   -1088,5 км²; 

-Литоложки строеж-езерно-блатни, алувиални, пролувиални и делтови отложения 

(пясъци, чакъли, глинести пясъци, песъчливи глини до глини); 

 

- Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване- песъчливи 

глини; 

Водното тяло е в риск по количествено състояние.Екологичен индекс-94%.  
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3 . Подземно водно тяло  с код BG1G00000TJ046  (БДДР) Карстови води в Годечкия 

масив е определено като зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване.  ПВТ е в  добро   химично и  добро количествено   състояние. 

- Площ  на ПВТ   -1833,7 км²; 

-Литоложки строеж-окарстени варовици и доломити; 

- Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – напукани 

седименти; 

Екологичен индекс-1%.  

 

 В подземно водно тяло BG1G00000TJ046 е разположен пункт за мониторинг  с код 

BG1G00000NQMP149-Костинброд, тръбен кладенец от националната програма за 

количествен мониторинг на подземни вод, изпълняван от НИМХ. 

 В подземно водно тяло BG1G00000NQ030 е разположен пункт за мониторинг  с код 

BG1G00000TJMP273-Опицвет,  КИ „Блато“, ПС „Опицвет“ от националната програма за 

мониторинг на  химичното състояние на подземните  води, изпълняван от НИМХ. 

  Всички подземни водни тела са определени за зони за защита питейно 

водоснабдяване.   В лошо състояние са зоните на BG1G000000N033 BG1G00000NQ030, в 

добро състояние BG1G00000TJ046. 

 

3.1.2.2 1.Степен на изграденост на водопроводната мрежа  

 

Питейно – битово водоснабдяване на населените места.  

 

Основен водоизточник на ВС Костинброд и ВС Сливница е т.н. каптаж „Опицвет - 

Костинброд“  (каптаж Блато“) при с. Опицвет с разрешен средноденонощен дебит  100 

л/сек. (максималният му експлоатационен капацитет достига до 200 л/сек.). Съгласно 

Разрешително за ползване № 11510435/09.11.2009 година за община Костинброд ( част от 

Костинброд, Опицвет, Богьовци, вилна зона Безден и Петърч) се подават 40 л/сек (70-80 

л/сек според заданието за ОУП) , а за Сливница- 60 л/сек.  

Вторият по големина е каптаж „Батовци“ в с.Драговищница, с максимален 

експлоатационен дебит 70-80 л/сек. От него се водоснабдяват част от Костинброд, 

Драговищица и Голяновци. В близост до Костинброд е разположен водоизточник тръбен 

кладенец „Маслово“ с капацитет 30 л/сек. (максимален експлоатационен дебит 30 л/сек).  

Друг водоизточник е „Шияковци“ – тръбен кладенец с капацитет 15 л/сек. (максимален 

експлоатационен дебит 20 л/сек). Поради повишена температура на водата, преди нейното 

подаване в мрежата се извършва разреждане с вода от  водоизточник „Маслово “. Има 

възможнист, при авария, да се изполвна допълнителен сондаж, „Драговищица“, с капацитет 

7 л/сек. Има и други локални водовземания с местно значение.  За всички водоизточници са 

учередени СОЗ.  

С решение №937 от 28.09.2017 год. на Столичния общински съвет от 

водоснабдителната ситема на Столична община се опускат на община Костинброд 

допълнителни водни количества общо 42 л/сек, разпределени както следва: 

-до 10 л/сек. за аварийни нужди на общината; 

-до 32 л/сек. за алтернативно захранване на „Кока Кола ХБК България“ АД 
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Селата Дреново (27 жители), Дръмша (116 жители) и Царичина (48 жители) не са 

централно водоснабдени. 

Селата  Понор и Чибаовци се водоснабдяват от водоизточници и довеждащи 

водопроводи с голява дължина, които не се експлоатират от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД , София област. Чибаовци се водоснабдява от  каптаж "Усойско бърдо", 

"Меча поляна".  

Населените места в община Костинбрад са обединени условно във водоснабдителна 

система ВС Костинброд.  

Всички водоизточници са или повърхностни или подпочвени, предимно от плитки 

кладенци. Това обуславя сезонното им колебание в дебита им. Поради това част от 

населените места са със сезонен режим на водата (до 183 дни/година). 

Съгласно Регионалния план за обособена територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД , София област 2017-2021, Повечето от водоизточниците са с 

променлив дебит, който се влияе от атмосферните условия. През летния период при 

повечето от водоизточниците се наблюдава намаляване на дебита, а при някои по-малки 

водоизточници дори пресъхване. Така например през последния 15-годишен период, извора 

в с. Драговищица, от който се подава вода за с. Драговищица, с. Голяновци и част от гр. 

Костинброд на два пъти пресъхва изцяло, което изключително много затруднява 

водоснабдяването на двете села. 

 Обеззаразяването на водата се извършва в ПС „Опицвет“, ПС „Шияковци“ и ПС 

„Маслово“. 

Преобладаващата част от населените  места в общината са с изградени довеждащи 

(главни) водопроводи. Техните диаметри не надвишават ф500 мм и са „условни“ (не се знае 

точното им трасе) ограничители при разработването на настоящия устройствен проект. За 

част от довеждащите водопроводи са учредени сервитути , придимно с широчина 6 м.  

От водоизточниците, чрез помпени станции водата се подава в система резервоари. 

Част от изградените напорни резервоара (НР) ичерпателни резервоари (ЧР)  не се 

експлоатират. Гравитачно се водоснабдява само с. Чибаовци  и част от мрежата от ПС 

„Шияковци“ каптаж "Батковци" до Голяновци. На територията на общината са изградени 11 

бр. помпени станции, като най-голяма е ПС Опицвет 2+3 за 73 л/сек и Н=135 м. В 

експлоатация са и няколко черпателни  (ЧР) резервоара към помпените станции. 

Данни за резервоарите, съгласно Регионалния план за обособена територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , София област, декември 2013 година 

 
      Табл.№ 11 

ЕКАТЕ име на на резервоара Кота, м Обем, м3 

03191 Безден 622,7 130 

03191 Богьовци 628,2 160 

03191 Опицвет 3 599,4 100 

15984 Голяновци 563,1 1000 

 Драговищица 611,70 500 

23296 Обединение 587,5 500 

38978 Костинброд 532,1 100 

38978 Шияковци 521,6 25 
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53607 Опицвет 1 650,0 100 

53607 Опицвет 2 596,0 140 

56215 Петърч 582,4 240 

56215 ПС Полимерстрой 640,0 74 

Общо обем: 3 069 м3 

По данни на ВК оператора (от 09.10.2018 год.) 

     Табл.№ 12 

ЕКАТЕ Населено място Вид на 

резервоара 

Кота 

терен, м 

Кота 

хр.тр 

Обем, м3 

38978 Костинброд НР 610,1 587,5 500 

38978 Костинброд ЧР   120 

38978 Костинброд ЧР   - 

3191 Безден НР 630,8 628,2 160 

3191 Безден НР 627,0  130 

3191 Безден НР 627,0  100 

4813 Богьовци НР 628,2  20000 (160) 

7171 Бучин проход НР   150 

17449 Градец НР   200 

17449 Градец ЧР   - 

17449 Градец ЧР   - 

26296 Драговищица НР 613,8 611,70 500 

26296 Драговищица ЧР   15 

23707 Дреново  863,7  75 

53607 Опицвет 1 НР 652,0 650 100 

53607 Опицвет 2 НР 600 596 140 

56215 Петърч НР 585 582,4 240 

57529 Понор НР 905,5 903,4 200 

57529 Понор НР 905,5 903,4 200 

81356 Чибаовци НР 850 969,7 100 

81356 Чибаовци НР    

 

Град Костинброд се водоснабдява от три водоизточника: каптаж „Опицвет - 

Костинброд“, (каптаж Блато“), тръбен кладенец „Маслово“ и тръбен кладенец „Шияковци“ . 

Резервен водоизточник е „Драговищица“. Довеждащият водопровод от Опицвет е с 

диаметър ф500, ф400, ф315 мм. Довеждащият водопровод от Маслово е с диаметър ф250 

мм. Довеждащият водопровод от Шияковци е с диаметър ф200 мм. 

Водопроводната мрежа на Костинброд е в процес на реконструкция, съгласно 

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и 
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модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“. Водоснабдителната 

мрежа е зонирана на три зони, в зависимост от водоизточника.  

За осигуряване на нормално водоснабдяване (в т.ч. и пожарогасене) за Зона, 

захранвана от ПС „Опицвет“, е необходимо разширение на съществуващия резервоар с обем 

100 м3. Предвидени са и нови резервоари за водоснабдяване както тази част от Костинброд, 

така и „Кока Кола ХБК България“ АД.  

За осигуряване на нормално водоснабдяване (в т.ч. и пожарогасене) за Зона, 

захранвана от ПС „Маслово“ се предвижда разширение на съществуващ резервоар 1000 м3 

в близост до ПС „Маслово“. 

В останалите населени места консумативната водопроводна мрежа е изграждана  

преди повече от 50 години (периода 1960-1980 година) и е с изтекъл амортизационен срок. 

Това е причина за големите загуби на вода (около 61% ), множество аварии и високи 

експлоатационни разходи за ВК дружеството. 

Петте планински села - Бучин проход, Понор, Дръмша, Дреново и Чибаовци, са в 

много тежко състояние, както поради безводието, така и поради факта, че районът е трудно 

достъпен и планински, а от друга страна водопроводна мрежа има само в 3 от селата, която 

е много стара и амортизирана. 

През последните години ВК оператора и общината изпълняват програма за 

реконструкция на водопроводната мрежа, в това число и изпълнени на „Интегриран проект 

за изграждане на ПСОВ- гр.Костинброд и доизграждане и модернизация на 

канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд“. 

Във връзка с изграждането на нови вилни зони в северните части на общината е 

реализиран проект за „ Допълнително водоснабдяване на с .  Чибаовци “ –   изградена е 

помпена станция и тласкателен водопровод. 
Консумация на вода – съгласно Регионалния план за обособена територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , София област, декември 2013 година 

консумацията на вода за домакинствата и индустрията показво тенденция към намаляване. 

През 2008 година е била 142,8 л/ж./ден, а пред 2010 година -130 л/ж/ден. Хидравлическите 

изчисления направени към „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и 

доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ са с 

водоснабдителна норма за населението 120 л/ж/ден. Допълнително. От друга страна в 

Общинския план за развитие на община Костинброд 2014-2020 година се отчита 

нарастващо потребление на вода, свързано с развитие на промишлеността и бизнеса.  

 

Оценка на водопроводната система 

Съгласно  Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация” 

ЕООД – София за  периода 2017-2021 г.  голям проблем с водоизточниците на територията 

на Софийска област е отдаването на концесии за добив на подземни богатства в близост до 

водоизточници. Такъв е случая с отдадена концесия за добив на варовици застрашава КИ 

„Опицвет”, който водоснабдява гр.Сливница, гр.Костинброд, село Петърч и завод „Кока 
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Кола”. Границата на концесионната площ граничи с пояс ІІ и пояс ІІІ на карстовия 

водоизточник. Поради протестите от страна на ВиК София и от страна на община 

Сливница, към настоящия момент все още находището не се разработва. 

Към момента има изготвени проекти от общинските администрации, които очакват 

финансиране, кактои се разработват нови проекти за цялостна подмяна на водопроводни 

мрежи. Такива са проектите за с.Алдомировци, с.Петърч, с. Драговищица и с.Голяновци. 

През последните години усилията на дружеството са съсредоточени в монтаж на 

честотни регулатори на помпи,подаващи вода директно във водопроводните мрежи на 

населените места – ПС Маслово, подаваща вода за гр. Костинброд 

 

Анализът на изходните данни показва, че има разлики в данните за съществуващата 

водснабдителна система, посочени в Заданитето на настоящия ОУП, Регионалния план за 

обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , София област, декември 

2013, „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и доизграждане и 

модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ и данни на ВК 

оператора (от 09.10.2018 год. и допълнително проучени от проектанта през януари 2018 

година.). Предвид  значението на информацията за нуждите на устройственото планиране, 

проектантът е приел за достовернна следната информация: 

 за източниците – данните от „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. 

Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – 

гр.Костинброд“, които са съгласно издадените разрешителни за водоползване от Басейноа 

дирекция – дунавски район 

 за изградените съоръжения (резервоари, помпени стации и др.) - данни на ВК 

оператора от 09.10.2018 год.  

 за трасетата на главни (довеждащи) водопроводи - данни на ВК оператора от 

допълнително проучени от проектанта през януари 2018 година и кадастралната карта . 

Съгласно Регионалния план за обособена територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД , София област, декември 2013 година,  по принцип местните 

водоизточници доставят достатъчно вода. В резултат на изменението на климата се очаква 

намаляване на капацитета на водоизточниците с около 8-17%.  

С решение №937 от 28.09.2017 годи на Столичния общински съвет от 

водоснабдителната ситема на Столична община се опуска на община Костинброд 

допълнителни водни количества общо 42 л/сек., които ще се подават при условие, че СО не 

изпитва т.н.“воден натиск“ 

Селата в северната част на общината имат проблем с питейната вода. 

Налага се изводът, че общината е с достатъчни към момента, но ограничени като 

ресурс източници на питейна вода. Те са разположени в централната част на общината. 

Териториалното разширение на урбанизираната територия в южна посока е свързано със 

съществена реконструкция на съществуващата водоснабдителна система и съоръженията 

към нея. 
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С изпълнение на програмите за инвестиции, приети с Регионалния план за обособена 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , София област, декември 2013 ще се 

постигне намаляване на загубите на вода и съхранение на водните ресурси на 

съществуващите източници. Трябва да се има предвид, че тези програми са направени при 

предпоставка за намаление на населението в общината, съгласно данните на НСИ към 2013 

година. 

В случай, че с настоящия ОУП се предвиди нарастване на населението и 

потреблението на промишлеността и бизнеса, ще трябва да се изграждат нови 

водоизточници на по-голяма дълбочина. Целесъобразността на това решение трябва да 

отчита необходимите инвестиции и отражението им върху цената на водата .  

Приетата във Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и 

доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ 

водоснабдителна норма за населението 120 л/ж./ден ще бъде използвана за параметриране 

на системата  Водоснабдяване в настоящия проект.  

Ограничители, които системата Водоснабдяване поставя пред устройственото 

развитие на общината:  

Ограничения на водоизточниците. 

Запазват се всички налични водоизточнини, дори те да не се експлоатират в момента. 

Ограничениа на СОЗ.: 

-в І-ви пояс на СОЗ се забраняват всички дейности, с изключение на дейностите, 

свързани с  експлоатацията на водоизточника и съоръже нията към него. 

-във ІІ-ви пояс на СОЗ се забранява: пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и 

вредни вещества, в подземните води; дейности, коти оводдят до непряко отвеждане на 

опасни вещества; дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между 

земната повърхност и водното тяло; преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и 

отпадъци; добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строително материали под водното 

ниво; използване на препарати за растителна защита в т.ч. разпръскването им с 

въздухоплавателни средства; напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества; 

торене при съдържание на нитрати над 35 мг/л. 

-в ІІІ-ви пояс на СОЗ се забранява: пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и 

вредни вещества, в подземните води;` преработка и съхраняване на радиоактивни вещества 

и отпадъци; 

Ограничения на съораженията, в които се извършва хлориране: 

В зона с диаметър 150 м около ПС „Опицвет“, ПС „Шияковци“ и ПС „Маслово“ не 

се допуска разполагане на от жилищни и производствени сгради, като се отчита розата на 

ветровете.  

Ограничения на трасетата на довеждащите (главни ) водопроводи. 

Целесъобразно е да се запазят всички трасета , за които са учредени сервитути. 

Решението за изменение на трасе на конкретен водопровод трябва да отчита и 

необходимостта от реконструкция на съществуващите ПС (помпени станции). 
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Ограничения на съоръженията 

Запазват се всички налични съоръжения, общинска собственост, и площадки, в които 

са разположени, дори да не се експлоатират в момента.  

Запазват се всички налични съоръжения, които  са в експлоатация и/или се 

предвижда тяхното разширение. 

 

3.1.2.2.2. СОЗ, разрешителни за водовземания 

    

             За територията на община Костинброд , БД ДР е издавала  слeдните  

разрешителни за водовземания от  подземни  водни тела  :        
 

Таблица № 13 

№ 

по 

ред 

 

Заповед за 

определяне на СОЗ, 

№ на 

разрешителното  

 

Титуляр 

 

Пояс 

I 

 в дка 

 

Пояс 

II 

в дка 

 

Пояс 

III 

в дка 

 

Подземно водно 

тяло,  

водовземно 

съоръжение  

 

Поречие 

1 

 

СОЗ-24/13.10.04 

11520086/08.11.10 

Птицекомби

нат, 

"Джиев"АД   

0,144 82,000 227,000 

 

BG1G000000N033 

ТК  

 

Искър 

2 СОЗ-68/25.07.05 

100805/04.02.05 

 

'"Галус-

Трейд"ООД 0,100 0,973 3,560 

BG1G000000N033 

ТК 

Искър 

3 'СОЗ-76/24.01.06 

11530236/17.11.09 

"Емайлхим" 

ЕАД 
0,900 14,000 64,000 

BG1G000000N033 

ТК 

Искър 

4 СОЗ-152/18.03.08 

11510435/9.11.09 

 

гр.Сливница 

и нас.места 

в общ. 

Костинброд 

99,900 250,000 540,000 

 

BG1G00000TJ046 

Карстов извор 

"Опицвет" 

 

Искър 

5 СОЗ-350/18.05.12 

11510468/17.02.10 

 

 

с.Чибаовци 3,314 5,952 8,556 

BG1G00000TJ046 

ШК "Усойско 

бърдо" 

Искър 

6 СОЗ-366/30.08.12 

11510410/12.10.09 

с.Драговищ

ица и 

Голяновци 

4,090 31,000 32,618 

BG1G00000TJ046 

к-ж "Батковци" 

Искър 

7 СОЗ-468/03.09.15 

11510483/17.03.10 

доп.ПБВ на 

с.Градец 
0,32 4,08 7,14 

BG1G00000TJ046 

ТК "Община 

Костинброд-

Градец" 

Искър 

       Източник: БДДР, Регистър на санитарно-охранителните зони, определени в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. 2016 г., актуален към м.11.2017 г. 

 

 

В границите на общината няма изградена ПСПВ.Водата се обеззаразява чрез 

хлориране. 

В ОУП и в схема ВиК са нанесени са санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.  

             За територията на община   Костинброд, БД ДР е издавала  слeдните  

разрешителни за водовземания от повърхностни   водни тела  :        
Таблица № 

14 
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№ 

по 

ред 

 

Титуляр 

 

№ на 

разрешителното, 

срок на действие 

 

 

Воден обект –

код 

Разрешено 

водно 

количество 

л/сек, 

Географски кординати  

N E 

1. САНИТЕКС ПЕЙПЪР 

ПРОДУКТС ООД 

11130042 

4.6.2009-10.2.2019 

р. Блато 

BG1IS400R012 

50 42°49'07,3    23°13'34,2      

2. Атидар ООД 11260001 

7.10.2013-7.10.2018 

р. Блато 

BG1IS400R012 

ЕИ Езерото 

От 01,03-

30,09 - 1,47  

01,03-30,09 

- 0,20 

42°52'48,30  23°06'34,71      

3. Атидар ООД 11260001 

7.10.2013-7.10.2018 

р. Блато 

BG1IS400R012 

ЕИ Езерото 

рибарник №1 

 

 

- 
42°52'48,06  23°06'35,29      

4. Атидар ООД 11260001 

7.10.2013-7.10.2018 

р. Блато 

BG1IS400R012 

ЕИ Езерото 

рибарник №2 

 

 

- 
42°52'47,94  23°06'34,99      

5. Атидар ООД 11260001 

7.10.2013-7.10.2018 

р. Блато 

BG1IS400R012 

ЕИ Езерото 

рибарник №3 

 

 

- 
42°52'48,82  23°06'34,27      

6. Атидар ООД 11260001 

7.10.2013-7.10.2018 

р. Блато 

BG1IS400R012 

ЕИ Езерото 

рибарник №4 

 

 

- 
42°52'47,88  23°06'34,25      

 

               Източник :  Регистър водовземане от повърхностни води БД  ДР, 2016-2021 

 

За територията на община  Костинброд , БД ДР е издавала  слeдните  

разрешителни за  зауствания в повърхностни обекти :        
 

    Таблица № 15  

№ 

по 

ред 

 

№ на 

разрешителн

ото , срок на 

действие  

 

Местност на обекта, 

административно-

териториална и 

териториална единица 

 

 

Воден обект –код  

Координати  

WGS  

  

 

1 

 

 

13120019 

31.3.2020 

ПСОВ на 

млекопреработвателно 

предприятие 

УПИ II 3593, 3591 и 

УПИ III 3589 в кв.239-

Стопански двор 

Костинброд ул.Труд №1 

 

 

 

 

 

BG1IS400R012 
 42° 48' 42,6  23° 13' 45,7 

2 1508/ 

13.12.2014г; 

62/01.06.2007 

ПСОВ на производствен 

център, Костинброд, 

имот №066026 в 

 

 

 

 42° 47' 27,8  23° 10' 15,8 
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22.10.2020 землището на Шияковци, 

м-ст Говедарника 

Костинброд ул.Охрид 

№1 

 

 

 

BG1IS400R012 

3 13120029 

13120029 

27.12.2014 

 

Производство на 

растителни хранители 

масла 

Костинброд, 

ул.Славянска №2 изход 

ЛПСОВ 

 

 

BG1IS400R012  42° 48' 20,0  

42° 48' 19,7 

23° 12' 18,5 

23° 12' 15,6 

4 13130002 

20.8.2013 

Складова база за пропан 

–бутан 

имот 015179 в 

землището на 

Костинброд 

 

BG1IS400R012 

 42° 48' 41              23° 11' 49                 

5 13140044 

26.2.2014 

Прекратено с 

Решение  

352/06.12. 

2013 

Месопреработвателна 

фабрика 

Имот с № 019038, 

находящ се в землището 

на гр. Костинброд, общ. 

Костинброд 

 

 

 

р. Църна бара 

 

42° 46' 59,1              23° 12' 59,7              

6 13140070 

2.8.2020 

 

Цех за производство на 

лакови покрития 

"Емайлхим" - Заустване 

№ 1 

имот пл, № 000141 в 

землището на с. Петърч, 

общ. Костинброд, 

Софийска обл. 

 

 

 

 

BG1IS400R012 
42 49 52,30 23 07 23,10 

7 13140161 

До въвеждане 

на обекта в 

експлоатация 

 

Канализационна система 

на  Костинброд  

Имот № 066263 

 

 

BG1IS400R012 
СШ 42o 48‟ 

53,9             

ИД 23o 14‟ 

01,8                    

8 13140161 

До въвеждане 

на обекта в 

експлоатация 

 

Канализационна система 

на  Костинброд  

Имот № 066263 

 

 

BG1IS400R012 
СШ 42o 48‟ 

54,72             

ИД 24o 14‟ 

02,84                    

9 13140175 

Прекратено с 

решение  

ПВ2-00203/ 

20.04.2015 

 

 

Цех за производство на 

млечни продукти - 

Заустване № 1 

Имот № 000116, с. 

Опицвет, общ. 

Костинброд 

 

 

 

BG1IS400R012 
СШ 42° 51' 

52,3 
ИД 23° 06' 28,1 

10 13140241 

3.2.2020 

Птицекланица, 

колбасарски цех и 

административна сграда 

- Заустване №1/ Поток 

№1 

имот номер 019040 в 

землището на гр. 

 

 

 

 

 

BG1IS400R012 

N 42° 46' 

59,1'' 
E 23° 12' 59,7'' 
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Костинброд, място на 

заустване в землището 

на с. Волуяк, р-н 

Връбница 

11 13140259 

4.3.2015 

До въвеждане 

на обекта в 

експлоатация 

Възстановителен център 

за деца с 

онкохематологични 

заболявания - Заустване 

№1/ Поток № 1 

в.з. „Бистрица“, УПИ IX-

510, кв 5А, с.Безден, 

общ. Костинброд, обл. 

Софийска 

 

 

 

 

BG1IS400R012 42°52'24.30'' 23°5'14.80'' 

12 

13130014 

7.12.2015 

Складова база за пропан-

бутан и ЛЗТ - 

Костинброд 

Заустване№1/Поток №1 

имот №4460, гр. 

Костинброд 

BG1IS400R012 42°48'19,4'' 23°12'18,8'' 

13 

13130014 

7.12.2015 

Складова база за пропан-

бутан и ЛЗТ - 

Костинброд 

Заустване№1/Поток №2 

имот №4460, гр. 

Костинброд 

 

BG1IS400R012 

 

- 

 

- 

14 

13130014 

7.12.2015 

Складова база за пропан-

бутан и ЛЗТ - 

Костинброд  

Поток от дъждовни 

отпадъчни води от 

цялата площадка 

имот №4460, гр. 

Костинброд 

 

BG1IS400R012 

 

 

 

- 

 

- 

15 13140277 

18.2.2016 

18.2.2021 

 

Цех за производство на 

млечни продукти 

Заустване №1/ Поток 

№1 

имот пл. №511, с. 

Опицвет, общ. 

Костинброд, обл. София 

 

 

 

 

BG1IS400R012 

 

 

42°51'52.30'' 23°6'28.75'' 

16 13140277 

18.2.2016 

18.2.2021 

 

Цех за производство на 

млечни продукти 

Заустване №1/ Поток 

№2 

имот пл. №511, с. 

Опицвет, общ. 

Костинброд, обл. София 

 

 

 

BG1IS400R012 

 

42°51'52.30'' 23°6'28.75'' 

         Източник :  БД  ДР, Регистър зауствания 
  

Добив  на подземни богатства в ДРБУ  
   

    Табл.№ 

16  
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Код на 

актуализираното 

водно тяло 

Площ на 

концесията 

във водосбора 

на 

повърхностнот

о водно тяла , 

кв.км. 

Находище Община Област Група 

подземно 

богатство 

Вид на 

подземното 

богатство 

BG1IS400R012 

 

1,0679 Кошарите  Костинброд, 

Сливница 

София  Строителни  

материали  

Варовици 

BG1IS400R012 

 

1,2830 Люляците Костинброд София Строителни  

материали 

Варовици и 

доломити 

BG1IS400R012 

 

0,4391 Целовижда  Костинброд София Строителни  

материали 

Варовици, 

доломити и 

пясъчници 

BG1IS400R012 

 

0,1164 Градец 

Участъци 

«Южен» и 

«Градище»  

Костинброд София Строителни  

материали 

Варовици  

Източник :  БД  ДР, ПУРБ 2016-

2021 

  

  Като първи пласт и индикатор за оценка на тенденциите на засушаване е 

избрана комбинираната карта на районите с риск към почвено-атмосферно 

засушаване.   

 

   

3.1.2.2. 3.Степен на изграденост на канализационната  мрежа 

 

Изградена е канализация в гр.Костинброд и частично в с.Драговищица и 

с.Петърч. 

Съществуващата канализация в Костинброд е смесена с дъждопреливници.  

Приемник на отпадъчните битови и промишлени(производствени) води е 

ПСОВ, разположена в УПИ І-4396, кв.259, м. „ Под селото“. Станцията е въведена в 

експлоатация през 2015 година. Предвидена е да пречиства отпадъчните води само 

от гр. Костинброд. Капацитетът и е за 13 020 е.ж. 

Оразмерителните параметри на вход на ПСОВ (по ИП) са дадени в 

следващата таблица  

               Табл.№ 

17 

Параметър Ед.мярка Хоризонт 

2015-2045 

еквивалент жител бр. 13 020 

Водни количества   

Средно денонощно м3/ден 1 683 

Максимален дебит (сухо време) м3/час 156 

Пиков дебит (по време на дъжд) м3/час 301 
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Специфични натоварвания   

ХПК кг/д 1 562 

БПК5 кг/д 781 

НВ кг/д 781 

Nобщ кг/д 143 

Робщ кг/д 23,4 

 

Оразмерителните параметри на изхода на ПСОВ (по ИП) са: 

                 Табл.№ 

18 

Параметър ед.мярка Стойност 

ХПК мг/л 125 

БПК5 мг/л 35 

НВ мг/л 25 

Nобщ мг/л 15 

Робщ мг/л 2 

Технологичната схема е биобасейн с нитрификация и денитрихикация, 

вторичен утаител, дезинфекция с UV лампа, аеробен стабилизатор,  центрофуга за 

обезводняване на утайките и депо за временно събиране на утайките. 

 

Приемник на дъждовните отпадъчни води са р.Блато и р.Белица. Отливните 

канали се заустват гравитачно в реките, като за целта през 2014-2015 година е 

направено удълбаване на речните корита: 

 р. Блато -1650 м преди вливането на р.Белица и 1170 м след вливане на 

р.Белица; 

 р. Белица -4150 м. 

Изградени са главните канализационни колектори до ПСОВ. 

Канализационната мрежа започва да се изгражда през 1970 година. С идейния 

проект  „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и 

доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ 

през  2012 година се установява, че значителна част от второстепенната мрежа е с 

недостатъчна проводимост и дълбочина С реализациата на „Интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВК 

мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ (по ОПОС 2007-2014 год.) 

канализационната мрежа е реконструирана и доизградена. 

Канализацията на град Костинброд условно е разделена на 5 зони: Централна 

зона; Зона А (Северна зона); Зона Б (кв.“Захари Стоянов“); Зона В (зона на юг от 

р.Белица при влизането в града от Ловско шосе); Зона Г (зона на изток от р.Блато). 

Хидравлическото оразмеряване е направено при отводнителна норма за 

населението 120х09=108 л/ж.ден. за 12 193 обитатели . Qmax h=36,17 л.сек. 

Промишлените отпадъчни води са приети като концентрирани. 
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Дъждовните отпадъчни води са изчислени при Р=1 и 5 минутна интензивност 

на оразмерителния дъжд  255 л/сек./ха. 

За края на експлоатационния период на канализационната мрежа е приета 

инфилтрация на стойност 3,07 л/сек. 

Съществуващата канализация в Петърч и Драговищица е смесена с 

дъждопреливници.  

Съгласно данни от Общинския план за развитие на общината 2014-2020 и 

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и  Канализация” ЕООД – 

София ,  като ВИК оператор за периода 2017-2021 г. 

 в Петърч е изградена 72 % от канализационната мрежа при население 

2 225 души. 

 в Драговищица е изградена 53 % от канализационната мрежа при 

население 1 191 души. 

В изпълнениа на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС за централизирано 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води от агломерации с население над 2000 

жители, по възлагане на община Костинброд е изготвен проект за канализация и 

ПСОВ на с. Петърч. Проектът не е реализиран.  

 

Ограничители, които системата Водоснабдяване поставя пред устройственото 

развитие на общината:  

Ограничения на водоизточниците. 

– Запазват се всички налични водоизточнини, дори те да не се експлоатират 

в момента. 

Ограничениа на СОЗ.: 

– в І-ви пояс на СОЗ се забраняват всички дейности, с изключение на 

дейностите, свързани с  експлоатацията на водоизточника и съоръже нията 

към него. 

– във ІІ-ви пояс на СОЗ се забранява: пряко отвеждане на води, съдържащи 

опасни и вредни вещества, в подземните води; дейности, коти оводдят до 

непряко отвеждане на опасни вещества; дейности, които водят до непряко 

отвеждане на вредни вещества между земната повърхност и водното тяло; 

преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци; добив на 

подземни богатства, в т.ч. инертни и строително материали под водното 

ниво; използване на препарати за растителна защита в т.ч. разпръскването 

им с въздухоплавателни средства; напояване с води, съдържащи опасни и 

вредни вещества; торене при съдържание на нитрати над 35 мг/л. 
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– в ІІІ-ви пояс на СОЗ се забранява: пряко отвеждане на води, съдържащи 

опасни и вредни вещества, в подземните води;` преработка и съхраняване 

на радиоактивни вещества и отпадъци; 

Ограничения на съораженията, в които се извършва хлориране: 

В зона с диаметър 150 м около ПС „Опицвет“, ПС „Шияковци“ и ПС 

„Маслово“ не се допуска разполагане на от жилищни и производствени сгради, като 

се отчита розата на ветровете.  

Ограничения на трасетата на довеждащите (главни ) водопроводи. 

Целесъобразно е да се запазят всички трасета , за които са учредени 

сервитути. 

Решението за изменение на трасе на конкретен водопровод трябва да отчита и 

необходимостта от реконструкция на съществуващите ПС (помпени станции). 

Ограничения на съоръженията 

Запазват се всички налични съоръжения, общинска собственост, и площадки, 

в които са разположени, дори да не се експлоатират в момента.  

Запазват се всички налични съоръжения, коти са в експлоатация и/или се 

предвижда тяхното разширение. 

 

Оценка на канализационната система 

 

Анализът на изходните данни показва, че няма разлики в данните за 

съществуващата канализационна система, посочени в Заданитето на настоящия 

ОУП, Регионалния план за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД , София област, декември 2013, „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- 

гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях 

– гр.Костинброд“ и данни на ВК оператора (от 09.10.2018 год. и допълнително 

проучени от проектанта през януари 2018 година.). 

Съществуващата канализация в гр.Костинброд, с.Драговищица и с.Петърч е 

изградена и функционира като смесена.  

Въведената в експлоатация през 2015 год. ПСОВ при Костинброд е с 

проектен капацитет  13 020 е.ж.  

Пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Костинброд – 

технологичната схема на пречистване на водите протича в три етапа – механично и 

биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките. 

Системата на биологичното пречистване е чрез биобасейни, работещи в режим 

„нитрификация – денитрификация”, химично отстраняване на фосфор и отделяне на 

утайката от пречистената вода във вторичен утаител. 
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Останалите населени места в общината са с население под 2000 жители и 

съгласно Директива 91/271/ЕЕС не се изисква централизирано отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води . 

Провежда се емисионен контрол на вече изградената  пречиствателна станция 

за отпадъчни води(ПСОВ) гр.Костинброд. При проведения контролен и собствен  

през 2018 г. не са установени превишения на ИЕО в издаденото им разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. 

В Регионалния план за обособена територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД , София област, декември 2013, са разгледани четири 

алтернативи за третиране на отпадъчните води от Костинброд, Петърч, Опицвет, 

Богьовци, Драговищица, Голяновци и Житен. Като се има предвид, че вече е 

въведена ПСОВ в Костинброд, по мнение на проектанта към настоящия момент е 

целесъобразно за третирането на отпадъчните води от Петърч да се обсъждат два 

варианта: 

 самостоятелно в ПСОВ с.Петърч 

 в ПСОВ Костинброд, ако настоящия ОУП предвиди разширение на 

урбанизираните територии около пътя между Костинброд и Петърч. 

Приемници на дъждовните отпадъчни води ще са р.Блато и р.Белица. 

Регионалният план за обособена територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД , София област, декември 2013, предлага три алтернативи за 

доизграждане на канализацинната система в Петърч: 

 разделна система за севернатата част на селото и смесена система за 

останалата част; 

 смесена система за цялото село; 

 разделна система за цялото село, 

Анализът на степента на изграденост на канализацията в Петърч, в т.ч. и и 

площадковите канализационни мрежи , показва че  вариантът разделна канализация 

за цялото село е нецелесъобразен и практически неприложим. 

Приетата във „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и 

доизграждане и модернизиране на ВК мрежи и съоръжения по тях – гр.Костинброд“ 

водоснабдителна норма за населението 120 л/ж./ден ще бъде използвана за 

параметриране на системата  Водоснабдяване в настоящия проект.  

 

Ограничители, които системата Канализация поставя пред устройственото 

развитие на общината:  

Ограничения на местоположението на ПСОВ 

Съгласно Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане 

и експлоатация на канализационни системи, Приложение № 1 към чл. 2, ал. 5 и чл. 

108, т. 6,: 
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 минималната защитна зона за ПСОВ Костинброд е 200 м 

 минималната защитна зона за ПСОВ Костинброд е 150 м 

 минимална защитна зона за всички канализационни помпени станции 

(КПС) е 15 м 

В защитните зони не се допуска разполагане на от жилищни и 

производствени сгради, като се отчита розата на ветровете 

Ограничения на капацитета на ПСОВ 

Капацитетът на ПСОВ Костинброд ограничава присъединяването на 

допълнителни отпадъчни води, които при превишаване на 13 020 е.ж ще претоварят 

работата на станцията. Алтернатива е нейното бъдещо разширение, което  е предмет 

на настоящия устройствен план. 

Ограничения на трасетата на главните канализационни колектори  

Целесъобразно е да се запазят всички трасета. 

Ограничения на релефа, откритите водните течения и подпочвените води 

Тези природни дадености влияят върху капиталовложенията за изграждане на 

канализацията, експлоатационните разходи за нейната експлоатация, цената на 

водата и бизнес плана на ВК оператора.  

Урбанизирането на нови територии с голям обхват и равнинен релеф изискват 

големи капиталовложения и експлоатационни резходи за отвеждане на отпадъчните 

води, като те са особено големи при дъждовна или смесена канализация. 

Изградената ПСОВ Костинброд и канализацията в града ще влияят 

стимулиращо на развитието на града в благоустройствен и икономически аспект. 

Реализацията на проекта за канализация и ПСОВ на с. Петърч също ще 

допринесе да повишаване качеството на живот на населението и ще стимулира 

икономиката и бизнеса. 

В останалите населени места, в които в близките поне 15 години няма да се 

реализира централизирано отвеждане и третиране на отпадъчните води, ще 

продължат да се изграждат изгребни ями, в съответствие с настоящото 

законодателство. Алтернатива са локалните пречиствателни съоръжения, които ще 

се експлоатират от собствениците на имотите. 

 По големи емитери на отпадъчни води са: 

 „Джиев К“ АД – Птицекомбинат гр. Костинброд; 

 „Кока Кола ХБК България” АД, гр. Костинброд; 

 Млекопреработвателно предприятие „Ев Би Ти”АД, гр. Костинброд; 

Извършен е контролен и собствен мониторинг през 2018г. на следните 

обекти, с емисии на приоритетни и опасни вещества, общи и специфични 

замърсители: 

- „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД- Производствен 

център, гр. Костинброд, общ. Костинброд - дружеството е титуляр на Разрешително 

за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 

13120026/10.10.2008 г., изменено с Решение № 1508/13.12.2014 г. при проведения 

емисионен контрол през 2018 г. не са установени отклонения от ИЕО; 
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- Млекопреработвателно предприятие „Еф Би Ти” АД, гр. Костинброд, общ. 

Костинброд – формираните отпадъчните води се отвеждат в ЛПСОВ за пречистване, 

след което се заустват в р. Блато, съгласно Разрешително за ползване на воден обект 

за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. На дружеството е извършен 

емисионен контрол, при който не са установени отклонения от ИЕО; 

- “Джиев - К” АД, гр. Костинброд, общ. Костинброд – от дейността на 

птицекомбината се формират битово-фекални отпадъчни води и производствени 

води. След механично пречистване на отпадъчните води се заустват с р. Църна бара, 

десен приток на р. Блато. Дружеството е титуляр на Разрешително за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води. При извършен емисионен контрол, 

съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – София са установени 

отклонения от зададените ИЕО по показатели „общ азот“, „общ фосфор“, мазнини, 

ХПК и БПК5“, за което наложена текуща месечна санкция на дружеството. 

 - "Опицвет милк" АД , с. Опицвет, общ. Костинброд – формираните 

отпадъчните води се отвеждат в ЛПСОВ за пречистване, след което се заустват в р. 

Блато. При извършения емисионен контрол, от страна на РИОСВ София са 

установени отклонения от ИЕО, за което е наложена санкция по чл. 69 от ЗООС 

 

3.1.2.2.4. Изводи  

 

Основен  проблем за всички селища в обхвата на община  Костинброд е 

липсата на изградена канализационна система в част от селата на общинатал 

Основен източник на замърсяване на реките в региона са вливащите се в тях битово-

фекални води.  Формираните битови отпадъчни води от домакинствата се отвеждат в 

септични или изгребни ями,след което попиват в земята. Тяхното състояние не се 

контролира  и това допринася  за замърсяване на подземните води в района. 

Липсата на изградена фекално-битова и дъждовна канализация в селата  на  

налага изграждането на такава мрежа. Канализационната мрежа в трябва да бъде 

разделна за дъждовни и за фекално-битови отпадъчни води, за да не се натоварва 

мрежата.  

 

Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на 

повърхностните и подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без 

пречистване или с пречистване, но без удовлетворяване на нормативните 

изисквания. Контролът от страна на компетентните органи се осъществява от – 

РИОСВ   София   и Басейнова дирекция –  Плевен. 

        Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник  на 

замърсяване на повърхностните и подземни води в района. Независимо, че е 

организирано централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, 

съществуват инцидентно възникващи  локални замърсявания. Особено силно е 

въздействието на сметищата върху качествата на подземните води при депонирането 

на опасни отпадъци . 

            Необходимо е :  

1.Успоредно с реконструкцията на водопроводната мрежа на населените 

места в общината е да се започне изграждане на канализационна мрежа; 
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2. Предпроектно проучване, идейни и работни проекти за до/изграждане,  на 

канализационна мрежа, изграждане на  ЛПСОВ за всички производствени обекти. 

   

  

    3.1.3.  Геоложка основа, сеизмични данни. 

 

Геоложкият строеж  
 

Разглежданият район е част от Софийската котловина, представляваща 

сложен асиметричен грабен, запълнен от дебели плиоценски езерни отложения, 

припокрити от кватернерни седименти с различна дебелина.  

Разнообразието на релефа на общината е пряко свързано с геоложкия 

строеж на нейната територия. Развитието на геоложката структура на земната 

покривка дава отражение на съвременния тектонски облик на отделните 

морфоструктурни единици на общината. В геоложкия строеж в района на община 

Костинброд вземат участие геоложки формации от мезозоя и неозоя
4
 - юрски, 

кредни, неогенски и кватернерни седименти. Юрата е представена от Сливнишката 

свита, влизаща в състава на Западно-балканската карбонатна група. Кредата е 

представена от Салашката и Салашко-Черниосъмска свити, варовиково-мергелна 

задруга и задруга на тефроиден флиш. Неогенски седименти се разкриват 

повсеместно на територията на общината. Те са представени от отложенията на 

Софийската група и по-точно от тези на Новоискърската и Лозенецката свити. 

Основните геоложки скални формации са представени в следващата карта: 

 

 
              Фиг.№ 4 

 
5 – неогенски континентални наслаги; 16 – седиментно-вулканогенни скали;  

                                                           
4
 Геоложки периоди на фанерозоя 
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20 – предимно карбонатни седименти. 

Източник: ОУП на община Костинброд Планово задание 

 

В геоложкия строеж на проучвания район вземат участие триаски, юрски, 

кредни, неогенски и кватернерни седименти. 

Триасът е представен от Петроханската теригенна група. Не се разкрива на 

повърхността. Установена е по сондажен път. Групата обединява теригенните, 

предимно червени и пъстри свити и задруги, изграждащи най-ниската част на 

триаската система в България. В проучвания район групата е представена от 

пясъчниковата задруга, изградена от различни пясъчници, в долната част на които се 

вместват и лещи от брекчоконгломерати. Дебелината на тази задруга достига 100 м. 

Юрата е представена от Яворецкта и Сливнишка свити, които влизат в 

състава на Западнобалканската карбонатна група. 

Яворецката свита е изградена от сиви микритни варовици, които съдържат 

редки амонити и белемнити. На места в горната част на свитата микритните 

варовици се прослояват от интракластични варовици. Дебелината на свитата е около 

70 м. 

Сливнишката свита е разпространена при селата Мургаш и Лопушна, между 

Сливница и Беледие хан, Годечко. На много места долната граница на свитата е 

рязка и е свързана с подводна прекъснатост. Там свитата се разполага предимно 

върху варовиците на Полатенската свита и върху Бовската свита. Източно от Градец, 

долната й граница е свързана с бърз литоложки преход от варовиците на 

Гложенската свита, а северно от Беледие хан и при с. Понор тя следва с преходи над 

Гинската свита. При Градец, Беледие хан, Понор и източно от Сливница свитата се 

съчленява с Яворецката, Гинската и Гложенската свита. Нагоре седиментите на 

Сливнишката свита бързо прехождат в тези на Салашката свита (източно от с. 

Градец) или на Салашка-Черниосъмската свита (около с. Драговищица). В 

северозападната част на района свитата е покрита трансгресивно от горнокредни 

седименти. 

Сливнишката свита се изгражда от сиви до сивобели масивни, биокластични, 

биоконструирани и микритни варовици. Те съдържат корали, сферактинии, рудисти, 

водорасли и др. Дебелината на свитата варира в широки граници - от няколко метра 

докъм 250 м. Максималният хроностратиграфски интервал който тя обхваща в 

района е от средния каловски подетаж до валанжинския етаж. 

Кредата в района е представена от Салашката (sК1bs-h) и Салашка-

Черниосъмска (s-соК1bs) свита, Варовиково-мергелна (14К2cn-st) задруга и Задруга 

на тефроидния флиш (16К2cn-st). 

Салашка свита - Основните й дефиниращи белези са алтернация на варовици, 

глинести варовици и мергели.  Свитата се разкрива между селата Градец и 

Драговищица, където изгражда относително висок рид с посока югозапад-

североизток. представена от алтернация на варовици-плътни и микритови глинести 

варовици и мергели. На места варовиците са биодетритусни, песъчливи. Доста често 

се наблюдават кремъчни конкреции,  срещат се и тънки прослойки от 

дребнозърнести пясъчници. 
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В долната част на свитата е установено присъствието на двете подзони на 

зона calpionla-подзона С. alpina  и подзона C. 

В общата стратиграфска схема това са гранични пластове между титонския и 

бериаския етаж, но като се вземат предвид регионално-стратиграфските 

взаимоотношения, има основание да се приеме, че в този район Салашката свита е 

свързана с бериаския етаж само отчасти, а най-вече - с валанжинския и хотривски 

етажи. 

Седиментите на Салашката свита залягат с рязка литоложка граница върху 

Сливнишката свита. На югоизток тя се замества от Салашката-Черниосъмска свита 

Салашка-Черниосъмска свита. В тази свита влизат седименти с белези на 

Салашката свита от една страна и от друга -теригенно-карбонатни скали, показващи 

флишка ритмичност, характерна за Черниосъмската свита. 

Седиментите на свитата се разкриват южно от Манчов връх, север-

северозападно от с. Драговищица. Представени са от тънка трикомпонентна 

ритмичност на пясъчници, мергели и варовици-глинести, микритови. Те залягат с 

бърз литоложки преход върху  Гложенската и Сливнишката свити. 

Приема се, че седиментите на Салашка-Черниосъмска  свита са свързани с 

бериаския етаж. 

Варовиково-мергелна задруга- Този карбонатен комплекс, заместващ 

долната част на горнокредния вулканогенно-седиментен комплекс в периферията на 

Западносредногорския басейн е отбелязан в литературата като долен сенон и първи 

хоризонт на мастрихта, другаде като седименти на кониас-сантона. Някои автори 

(Белев 1970 г.) го означават като "Ветрилски тип мергели", други (Костадинов) като 

"долносенонски карбонатен комплекс", а трети (Начев и колектив) "туфо-тефроидно-

карбонатен комплекс". Байрактаров (1989 г.) отнася задругата частично към 

"варовиково-туфо-тефроидна формация" и към пясъчниково-варовикова формация". 

В отделни локалитети задругата е означена като -"карбонатно-теригенна задруга" 

(долен сенон), а Кънчев (1984 г.) представя седиментите на тази задруга в основата 

на предложената от него Драговска мергелно-варовита група. 

Задругата е представена от неравномерна алтернация на глинести и 

песъчливи варовици, мергели и единични пластове от варовити пясъчници в горната 

част на разреза. За основата на разреза са характерни тънкослойните червеникави до 

сиворозови варовици, алтерниращи с редки мергелни пластове. 

Долната граница на задругата е представена от нормален преход от мергелно-

варовиковата задруга (горен турон) и се маркира с появата на червените варовици. 

Горната й граница също е постепенен преход към задругата на грауваково-

алевролитовия флиш (кампан) Дебелината на разреза в разкритието при гр. 

Сливница е 382 м, а в останалите разкрития -силно редуцирана. В разреза при 

Сливница са установява наличие на богата асоциация на рода Globotruncana, между 

които характерните кониас-сантонски видове Globotruncana lapparenti 

Задруга на тефроидния флиш. Разкрива се в периферията на горнокредния 

комплекс. Представена е от типични тефротурбидити, изградени от псефитни, 

псамитни, алевролитни и пепелни тефродни скали, мергели и глинести варовици. 

Обикновено ритмите са непълни, като най-често липсват слоевете от долнището 

(псефитни тефроиди) или от горнището им (мергели и глинести варовици). 
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Дебелината на задругата варира в широки граници, като в близост да 

проучвания район достига до 600 м. Възрастта и се приема за кониас-сантонска, но в 

периферията на басейна вероятно обхваща и част от кампана. Указание за подобна 

интерпретация и микрофаунистичната асоциация, цитирана от Стоянов в разреза на 

задругата по Беличка река-Globotrukana fornikata Plumer. 

Неогенски седименти се разкриват повсеместно в района на проучването. Те 

са представени от отложенията на Софийската група и по-конкретно от тези на 

Новоискърската и Лозенецката свити. 

Новоискърската свита  заляга с размивна граница върху донеогенски скали. 

Покрива се съгласно от Лозенецката свита. Изградена е от еднообразни сиви, 

сивосинкави глини или шистозни глини, латерално заместващи се в северна посока 

от песъчливи глини и пясъци. Дебелината на свитата варира между 60-100 м в 

разкрития и между 100-400 м по сондажни данни. 

Лозенецката свита е изградена от алтерниращи помежду си глини, песъчливи 

глини, алевролити, пясъчници, по-рядко чакъли и въглища в основата. Разполага се с 

постепенен преход върху седиментите на Новоискърската свита или с размивна 

граница върху донеогенски скали. Мощността на свитата е в границите от 50 до 240 

м, най често до 120 м. В  горната си част свитата е покрита от алувиални отложения 

с холоценска възраст. Те са отложени от р. Белица, р. Блато и др., като мощността им 

достига 10-15 м. Представени са от глини в горната част на профила и чакъли с 

песъчливо-глинест запълнител в дълбочина. 
 

 

Хидрогеоложки условия 

В хидрогеоложко отношение проучваната територия попада в Софийския 

хидрогеоложки район. Районът заема най-западните дялове на Междинната 

хидрогеоложка област. 

Подземни води с практическо значение в проучвания район са привързани 

към водоносните хоризонти и комплекси на кватернера, неогена, горната креда и 

юрата. 

В хидрогеоложко отношение най-водообилни в района са юрските (малмски) 

седименти. Те се оценяват заедно с отложенията на горния и средния триас. 

Представени са от карбонатни седименти, които са повсеместно карстифицирани, 

като в дълбочина карстификацията достига 150-200 м. 

Подземните води са привързани към карстова среда и формират редица 

басейни за района на Опицвет-Безден.  Подхранването им става от инфилтрацията на 

атмосферни валежи, а дренирането им - от извори с дебити от 10-20 до 300-400 л/сек. 

Изворът при Безден е 100 л/сек, а този при Опицвет-300-400 л/сек. 

Модулите на подземния отток са определени по средно-минималния дебит на 

изворите. Средният модул на естествения отток е около 4,5 л/сек/км
2
, като 

стойността му варира от 2 до 5,9 л/сек/км
2
. Средният модул на прогнозно-

експлоатационните ресурси е 2,8 л/сек/км
2
, като се изменя в границите от 1 до 6 

л/сек/км
2
. Естествените ресурси за  Опицвет-Безденския район са 0,74 м

3
/сек, 

експлоатационните - 0,5 м
3
/сек  
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По-слабо водообилни са горнокредните отложения в района. Подхранват се 

от валежите, а се дренират от извори с дебит около 0,1-0,15 л/сек, рядко до 5 л/сек. 

Модулът на подземният отток на водите, акумулирани в горнокредните отложения е 

0,5 л/сек/км
2
, определен по средния многогодишен дебит на съществуващите извори. 

Естествените ресурси се оценяват на 0,4 м
3
/сек. Прогнозно-експлоатационните 

ресурси на комплекса, определени чрез  минималния средногодишен разход на 

изворите, е около 0,3 м
3
/сек. 

В хидрогеоложки аспект в неогенските седименти са отделени два хоризонта: 

долен и горен. В долния хоризонт водите са с напорен характер и забавен 

водообмен, като често имат и повишена минерализация. В горния хоризонт водата е 

прясна с ненапорен характер в горната част на профила и напорен в дълбочина. 

Подхранва се от инфилтрация на атмосферни валежи и води от кватернера. 

Дебитите, които се получават от кладенци, изградени в неогенските отложения са от 

1 до 3 л/сек и рядко до 10 л/сек. Водопроводимостите са в рамките на 20-200 м2/ден. 

Характеризират неогена в района като „слабо“ до „средновоодобилен“. 

Кватернерните отложения в района са слабо- до средно воодобилни. Малките 

мощности на чакълесто-песъчливите отложения, предопределят невъзможността за 

акумулация на големи водни количества. В терасните отложения на р. Белица и р. 

Блато има изградени кладенци, от които се черпят дебити от 0,5 до 1-2 л/сек, рядко 

по-големи, като това са преди всичко привлекаеми запаси. Подхранването се 

осъществява предимно от инфилтрация на валежни води, и частично от водите в 

реките при високи водни стоежи. Чакълесто-песъчливите отложения имат 

относително добри проводимости (до 100 м
2
/ден). Естественият разход на оттока в 

района е с модул в границите 2-3 л/сек/км
2
. 

 

              Сеизмични данни   

 

Съгласно нормативната карта от 1987 г. (Фиг. 7 ) 98% от територията на 

България може да бъде подложена на сеизмично въздействие с интензивност от 7-ма 

и по-висока степен, от които с интензивност от 7-ма степен - 51%, с 8-ма степен - 

28%, с 9-та и по-висока степен - 19%. В тези райони попадат населени места с 

население около 6 340 000 души, представляващо 80% от населението на страната и 

могат да бъдат разрушени частично или напълно - 26% от сградния фонд. В райони с 

интензивност от 8-ма и 9-та степени по скалата на MSK-64 попадат около 5 900 000 

души, което е 74 % от населението на страната. Земетресенията се явяват като най-

катастрофални сред природните бедствия.. Те са концентрирани в сеизмични пояси, 

които съвпадат със зоните на контакт и на относителни движения между големите 

литосферни плочи. България се намира в източната част на Балканския полуостров, 

който е най-активният за Европа възел от Алпо-Хималайския пояс. 

 
                                        Фиг.№  5   
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Съгласно сеизмичното райониране на България  - НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 

27 ЯНУАРИ 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,  

проученият район се отнася към зона с интензивност на земетръса J=IX степен по 

12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK) и сеизмичен 

коефициент  Кс=0,27.     

 

В частта по защитата от сеизмичната опасност трябва да се включат и 

следните дейности и мерки:  

- идентифициране и картиране на активните разломи не територията на 

общината  и определяне на земетръсния им потенциал;  

- изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на 

общината. Развитие на автоматизираната система ASEC за експресна оценка на 

последствията от силни земетресения;  

-изследване, анализ и оценка на афтершоковите поредици след силни 

земетресения;  

- разполагане на полева апаратура след всяко силно земетресение в района му  

-провеждане на микросеизмично райониране за отговорни обекти;  

- категоризиране на територията на  общината по отношение на сеизмичния 

риск;  
-предприемане на укрепителни мерки за опазването на разкрити, 

консервирани и реставрирани археологически структури, сгради и ансамбли с 

национално значение, трезори и хранилища за съхраняване на движими културни 

ценности от въздействието на рисковите фактори;  

- създаване на експертни екипи за оценка на пораженията по сградния фонд;  

- мерки за осигуряване на пострадалото население с временни убежища, 

особено при неблагоприятни климатични условия.  

- съобразяване на показателите за плътност и интензивност на застрояване с 

оценката на риска от земетресения;  
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- недопускане на намалени (спрямо и без това малките) разстояния между 

сградите;  

- недопускане на преустройства в партерните етажи на съществуващи сгради, 

водещи до сериозно увеличение уязвимостта на конструкциите;  

- определяне на изисквания към степента на устойчивост на критичната 

инфраструктура на страната по отношение на сеизмично въздействие и контрол по 

нейното спазване;  

-приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, като се 

акцентира върху степента на сеизмична осигуреност;  

- геозащитни и брегоукрепителни мероприятия;  

- стриктно спазване на принципите и изискванията на действащите 

нормативни актове за противоземетръсно осигуряване на сгради и инженерни 

съоръжения;  

- обследване на сеизмичната осигуреност на социално-значими обществени 

сгради (училища, болници и др.) и предприемане на мерки по усилването им при 

доказана необходимост;  

- разработване на сценарии за сеизмичната опасност на големи урбанизирани 

територии;  

- разработване на сценарии за последствията от силни земетресения за големи 

урбанизирани територии, с цел установяване на най-уязвимите места и 

допълнителни мерки при необходимост;  

-обучение и тренировки за правилно поведение преди, по време и след силни 

земетресения във всички степени на образование;  

-обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи 

на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението;  

- разработка, внедряване и поддръжка на ефективни системи за ранно 

предупреждение;  

- поддръжка и разширяване на международния обмен на информация и данни 

и научно-практическо сътрудничество със съседните държави и Европейските 

центрове;  

- създаване на фонд (с натрупване) за преодоляване на последствията от 

земетресения.  

 

3.1.4. Минерално разнообразие  и 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” (в землището на с. Градец), кариера „Люляците” (в 

землищата на с. Драговищица и с. Царичина) - добив и преработване на доломитни 

варовици и кариера „Целовижда” (в землището на с. Опицвет) за варовици и 

доломити. Няма доказани и разработени запаси на други рудни и/или нерудни 

полезни изкопаеми. 

 

   3.1.5.Почви 
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 3.1.5.1. Почвено-географски области.Обща характеристика,  

 

Почвите в територията на страната се отнасят към две европейски почвено- 

географски области (съществени части от Суббореалния и Субтропичния почвен 

сектор на Европа) (Н. Нинов, 1997 г. География на България) - Долнодунавска 

почвена подобласт (Северна България) на Карпатско-Дунавската почвена област и 

Балкано- Средиземноморска почвена подобласт (простира се на юг от Стара 

планина) на Средиземноморската почвена област 

 

 
                                                                Фиг.№ 6,  Почвено-георгафско райониране по Нинов, 1997 

 

Балкано-Средиземноморска почвена подобласт  се простира се на юг от Стара 

планина)  

Поделя се на 10 почвени провинции и още 5 в поясите на отделните планини.  

 Територията на община Костинброд попада в Софийско-Краищенска 

провинция -  В по-ниските планини доминират плитките почви, които често са в 

комплекси - литосоли с ранкери, литосоли с рендзини, рендзини с канелени, само 

рендзини, лесивирани почви (канеленовидни, светли, червени). В котловините и 

покрай реките са разпространени смолници, наносни (богати, бедни, карбонатни), 

делувиални и планосоли. Провинциална особеност са смолниците (най- мощни и 

най-глинестите почви у нас). Канеленовидните лесивирани почви са особено мощни, 

по-леки, развити са на пролувиални и колувиални субстрати. Почвите са от І, ІІ, ІІІ и 

ІV бонитетна група, класове S1, S2, S3, N1,N2. Ерозията има широко развитие. 

Проблем е унищожаването на почвите за строителство, промишлени и минни цели, 

както замърсяването им от табани, смет, с тежки метали и др. . 

 Застъпени са  предимно ливадни почви и чернозем- смолници, които се 

образуват при изветрянето на вулканските скали – андезити и техните туфи, и върху 

наносен материал и плиоценски наслаги. Порадивисоката надморска височина в 

северните части на общината се намират излужени горски и кафяви горски почви. 

В югозападния район по-голямо разпространение имат планинските кафяви 

горски почви. Те се формират върху палеозойските глинесто-пясъчникови скали, 
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богати на желязо, и в карбонатните терени на Любашката верига и около Големи 

връх, Балчар и други варовити терени. Характерни за Черна гора, Кошаревско, 

Бегуновско, Садовичко и други места са червените почви, образувани върху 

червените пясъчници на перма и триаса. 

На територията на общината се разкриват няколко ареала с преобладаване на 

определени почвени типове. По речните долини най-често срещани са алувиално-

ливадните почви. В планинските части са застъпени и канелените и светлокафявите 

горски почви.                         
                                                Фиг.№7 

 
                         Легенда : 10-излужени смолници; 12-излужени  канелени горски;  20-алувиални и 

алувиално ливадни,  38- силно излужени до слабо оподзолени ( лесивирани) канелени горски;41-

сафяви горски,    45 – рендзини-хумусно-карбонатни  

 

 Почвите на територията на община Костинброд са представени от следните 

основнивидове: смолници, канелени горски, рендзини (хумусно-карбонатни), кафяви 

горски,алувиално-ливадни. Поради високата надморска височина в северните части 

на общината сесрещат излужени горски и кафяви горски почви. 

Развитието на природните условия през кватернера и създаването на езерни 

басейни обуславя създаването на смолници на територията на община Костинброд. 

Алувиално-ливадните почви са разпространени по заливните тераси на реките и са 

подходящи предимно за зеленчукопроизводство. Чернозем-смолниците 

саблагоприятни за отглеждане на почти всички култури – зърнени, слънчоглед и др. 

Съдържанието на хумус в тях е в диапазона 3-5%. Канелените горски почви са 

разпространени в хълмистите и нископланински части на общината с н.в. до 800 м и 

са подходящи за овощия, технически и зърнени култури. Кафявите горски почви са 

разпространени на н.в. над 800 м, имат тънък хумусен хоризонт и са подходящи за 

картофи, ръж, пасища, ливади, естествени гори. Рендзините са азонални почви, 

развити предимно на карстовите терени. Предпоставка за образуването им е 

наличието на карбонатни почвообразуващи скали. Те са богати на хумус,сухи и 

силно дренирани почви. 
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  3.1.5.2.Класификаиця на почвите, според ФАО.Терени за добивни 

дейности.Процеси на увреждане 

  

Класификаиця на почвите, според ФАО 
Във връзка с подобренията в световната класификация на FAO (Организация 

по прехраната) към ООН и въвеждането на Международната справочна база за 

почвите (WRBSR) през последните години почвената класификация и диагностика в 

нашата страна придоби нов облик. 

В съответствие с концепцията на FAO/1988, почвите в България се отнасят 

към осем ордера, включващи 21 типа почви и 53 подтипа почв 

 

Ордер А. Почви, несвързани със зонални климатични условия  

Тип: Наносни почви (Fluvisols, FL), включващ 4 подтипа - бедни наносни 

почви, богати наносни почви, тъмни наносни почви, карбонатни наносни почви;  

Тип: Делувиални почви (Prolluvisols) с два подтипа - делувиални и делувиално 

ливадни;  

Тип: Блатни почви (Gleysolsq GL) с два подтипа - ливадно-блатни и 

торфенисто- блатни;  

Тип: Регосоли (Regosols, RG) с три подтипа – наситени, ненаситени и 

карбонатни;  

Тип: Плитки почви (Leptosols, LP) с три подтипа - литосоли, ранкери, 

рендзини.  

 

Ордер В. Почви, образуването на които е предопределено най-силно от 

особеностите на почвообразуващата скала  

Тип: Пясъчни почви (Arenosols, AR);  

Тип: Андосоли (Andosols, AN);  

Тип: Смолници (Vertisols, VR), включващ четири подтипа - наситени или 

богати смолници, карбонатни смолници, гипсови смолници, глееви смолници.  

 

Ордер С. Метаморфни почви с изменение свойствата от изветряне и 

глинообразуване на място  
Тип: Кафяви планинско-горски почви (Cambisols,CM) с три подтипа: 

ненаситени или кисели, наситени и вторично затревени кафяви планинско-ливадни 

почви;  

Тип: Тъмноцветни планинско-горски почви (Humic Cambisols, CMu);  

            Тип: Канелени почви (Chromic,CMx); 

Тип: Планинско-ливадни почви (Umbrosols, UB) с три поддтипа – торфенисти, 

чимови и черноземовидни планинско-ливадни почви.  

 

Ордер D. Почви с акумулация на соли  
Тип: Солончаци (Solonchaks, SC) с четири подтипа – обикновени, глееви, 

карбонатни и содови солончаци;  

Тип: Солници (Solonetz, SN) с два подтипа – обикновени и ливадни солонци.  
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Ордер Е. Почви със забележима акумулация на наситена с бази органична 

материя  
Тип: Черноземи (Chernozems, CH) с четири подтипа – обикновени, 

лесивирани, карбонатни, глееви черноземи;  

Тип: Файоземи (Phaeozems, PH) с три подтипа – обикновени, лесивирани и 

глееви файоземи.  

 

Ордер F. Почви с акумулация на глина или сесквиосиди и органична 

материя в подповърхностния хоризонт  
Тип: Лесивирани почви (Luvisols, LV), включващ седем подтипа – обикновени 

лесивирани, канеловидни хромови, карбонатни/калциеви, светли лесивирани, глееви 

и червеноцветни лесивирани почви;  

Тип: Планосоли (Planosols, PL) с два подтипа – кисели/ненаситени и 

неутрални/наситени планосоли.  

 

Ордер G. Почви с интензивно изветряне  
Тип: Жълтоземи (Alisols, AL) с два подтипа – обикновени и стагнови 

жълтоземи;  

Тип: Червеноземи (Nitisols, Acrisols, AC, NT) с два подтипа – розови и 

стангови червеноземи. 

 

  Ордер Н. Органични/торфени почви и минерални антропогенни почви  

  Тип: Торфени почви (Histosols, HS) с два подтипа – фибристи и землисти 

торфени почви;  

Тип: Антропогенни почви (Anthrosols, AT) с четири подтипа – ненарушени, 

древно-поливни, богати, риголвани 

Почвите, разположени на територията на община  Костинброд   се 

отнасят към четири   основни ордера- Ордер А, В, С и F и  ордер Н- 

антропогенни почви.  

 

   Според систематичен списък на почвите в България,  почвените   ордери и 

типове, установени в границите на общината са: 

 

       Почви, несвързани със зонални климатични условия  - (Fluvisols 
,Leptosols, LP)( Ордер А) 

Тип (Fluvisols, FL, FAO, 1988) – (досегашни алувиални) - попадат в ордер на 

почви, несвързани със зонални климатични условия. Образували са се от младите 

наноси на реките, обрасли повече или по-малко с растителност и обогатявани 

периодично с нови седиментни материали. Имат само А хоризонт, под него са 

наносни пластове от пясък. Наносните почви винаги са разпространени на заливната 

и първата надзаливна тераса на реките; имат плитки - от 1 до 3 м подпочвени води 

(дълбочината е в зависимост от речния режим); подложени са на периодично 

заливане, наводняване и отлагане на нов елувий. По механичен състав биват 

чакълесто-песъчливи до леко глинести, като на малки разстояния се менят бързо в 

зависимост от гранулометрията на речните седименти. Те са рохкави, проветриви, 
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добре овлажнени от близките подпочвени води, обработват се лесно. Голямата им 

филтрационна способност е предпоставка за бързо замърсяване на преди всичко на 

водите с разтворени в тях торове, както и от отлагането на замърсители от 

транспорта и др.  

При естествени условия върху тях расте ливадна и водолюбива растителност: 

власатка (Festuca pratensis), ливадина (Poa sylvatica), глушица (Lollium perenne), 

живовляк (Plantago lanceolata), върби (Salicaceae), елша (Alnus glutinosa), бряст 

(Ulmus campestris), тополи (Populaceae) и др.  

За териториите на общините (алтернативи на трасе) не е констатирана висока 

степен на замърсяване на почвата, което е гаранция за екологично чиста 

селскостопанска земя и продукция. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки 

метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и други замърсители.  

 

Тип: (Leptosols, LP,FAO,1988) – почвите са ограничени в дълбочина от 

непрекъсната твърда скала, от богато карбонатен материал или от циментиран пласт 

в границите до 30 см от повърхността и с профил, съставен само от един хоризонт. 

Като най-важна диагностика на този тип почви се приема плиткостта на профила им, 

ограничена от твърда скала, и слабото им развитие.  

- Тип рендзини (rendzic, FAO, 1988) – съдържат или непосредствено лежат на 

богатокарбонатни материали. Изградени са само от един хоризонт, добре 

оструктурен, рохкав с мощност от 10 до 30 см. Това са почвите с АС-профил, с добре 

оформен хумусен хоризонт, с различно съдържание на скални отломъци по 

профила.. По механичен състав, тези почви са тежко песъчливо-глинести, с различно 

съдържание на скелет. Съдържа под 14% хумус в хоризонт А Средното съдържание 

на хумус в равнинните и предпланински райони е 5-7%, а при надморска височина 

над 800 m достига до 13,5%. Различията в хумусонатрупването са обусловени главно 

от надморската височина. Съдържанието на карбонати варира в широки граници. 

Почвите имат висок сорбционен капацитет. Реакцита е неутрална и слабо алкална.  

Рендзините са топли, рохкави и добре аерирани почви. Значителна част от тях имат 

неблагоприятен воден режим, поради плиткия си профил. На много места са 

разкъсани от скали.  

Според пригодността на почвите за земеделие те попадат в клас Негодни (N2) 

с водещ ограничител (с) - плиткост и скали. Използват се за пасища и гори. 

             

Почви, образуването на които е предопределено най-силно от 

особеностите на почвообразуващата скала  (Vertisols) – ( Ордер B ). 

   

    Тип  (Vertisols, VR, FAO, 1988) - те са резултат от еволюцията на блатните 

почви. Образуването им се свързва със специфично съчетание на почвообразуващите 

фактори – ниските части на релефа, слаб дренаж, ливадно-блатна растителност, 

базисни скали.  

    Смолниците са глинести (с над 55 % глина), образуващи при суша широки и 

дълбоки пукнатини. Почвите са слабокисели до алкални с много висок сорбционен 

капацитет - 40-55 mequiv на 100 g и наситеност с бази над 90%. Хумусирани са добре 

по целия профил. Съдържат 4-5%, а в нивите 2.5-3% хумус от хуматен тип. Запасите 
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им от общ азот и усвоим за растенията азот са средни. Бедни са на фосфор, но богати 

на калий и микроелементите желязо, цинк, мед, манган, кобалт и бор. Тези почви са 

силно свързани, лепливи, пластични и влагоемки. При предел на полската 

влагоемкост запасяват 1500 - 1700 m3/ha продуктивна влага без нарушена аерация. 

Поради специфичния глинест състав горните 3-5 см образуват дребнозърнести 

агрегати, които мулчират орницата. Поради равнинните територии, които заемат, 

смолниците почти изцяло са усвоени за земезелие- отглеждат се пшеница, ечемик, 

царевица, слънчоглед, памък. За запазване и поддържане на плодородието са 

достатъчни обикновените агротехнчески мероприятия.  

   Смолниците са устойчиви почви. Високото съдържание на 

монтморилонитови глини, високият сорбционен капацитет и неутралната реакция 

гарантират висока буферна способност срещу замърсяване.  

  Според пригодността на почвите за земеделие те попадат в Клас (S2) - добра 

пригодност. Водещ ограничител (о) - трудна обработка. В зависимост от средното 

съдържание на хумуса в повърхностния хоризонт те попадат в Клас 4 - богато 

хумусни с 80 бонитетни точки. Попадат в бонитетната група на много добри земи, 

бонитетна категория 2. 

 

Метаморфни почви с изменение свойствата от изветряне и 

глинообразуване на място (Cambisols) – (Ордер С) 

 

Тип: (Cambisols,FA,1988) 

Тези почви са широко разпространени в света. Те са главният почвен тип и в 

планинските райони на нашата страна. По международната класификация са 

камбисоли - основен представител на най-голямата и най-многообразна почвена 

група в света. За нашата страна името им е уточнено като планинско-горски, което 

отговаря на тяхното географско разпространение. Те са кисели почви със слабо 

натрупване на глина в преходните хоризонти, с лек механичен състав и наличие на 

метаморфен Вw -хоризонт. Според наситеността с бази и степента на изразеност на 

хумусния хоризонт кафявите планинско-горски почви в България се делят на 2 

подтипа : светли и тъмни. 

 

Почви с акумулация на глина или сесквиосиди и органична материя в 

подповърхностния   хоризонт   - Планосоли (Ордер F) 

 

Тип:(PlanosolsFAO,1988) 
            В този почвен тип са поставени именуваните досега у нас псевдоподзолисти 

горски почви, които са разпространени в сезонно повърхностно преовлажнявани 

терени. Името им идва от латинската дума „planus“ (равен, хоризонтален).  

Тези почви са с диагностичен елувиален Е-хоризонт (тип албик) и глинест, 

много трудно водопроницаем Вt -хоризонт под него, поради което текстурната 

диференциация на профила е много голяма.  

Към този почвен тип се отнасят старите псевдоподзолисти светлосиви горски 

почви; оподзолени канелени горски; канелено-псевдоподзолисти почви. Името им 

произлиза от лат. дума planus - равен, хоризонтален. Това са почви с елувиален Е-
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хоризонт и водонепроницаем глинест Вt-хоризонт под него. Всяка година 

планосолите изпитват периодично повърхностно преовлажнение от задържане на 

валежни води в пониженията и съответно силно изсушаване през сухия период. В 

практиката са известни с името "повърхностно преовлажнени почви". 

Преовлажението протича в най-активните (повърхностни) почвени хоризонти и 

предизвиква интензивни изменения в окислително-редукционните условия, 

интензифицира микробиологичната дейност и появата на желязно-манганови 

хидрооксиди в елувиалния хоризонт и сиви и ръждиви петна в слабопропусквливия 

Вt-хоризонт. 

            Първостепенно значение за формирането на планосолите има повърхностният 

елувиално-глеев процес (стагник) в условията на влошен дренаж. Ежегодно 

планосолите изпитват периодично повърхностно преовлажняване от застояване на 

валежни води и съответно силно изсушаване през сухия период.  

Наред с климата и растителността, определено влияние върху образуването 

на планосолите оказват и почвообразуващите материали (елувий), както и 

преотложените плиоценски и старокватернерни седименти на киселите скалите 

(гранити, пясъчници, гранитогнайси). В зависимост от степента на наситеност с 

бази, българските планосоли се делят на неутрални (наситени) и кисели (ненаситени) 

Планосолите  са разпространени са под формата на по-големи и компактни 

или по-малки ареали предимно на заравнени или слабо наклонени терени (наклони 

от 1 до 3 %). В Северна България тези почви са развити главно в Предбалкана, а в 

Южна България са застъпени широко в Горнотракийската низина, Източна Стара 

планина, Странджа, Сакар, Дервентските възвишения и др. Освен климата и 

растителността, върху образуването на планосолите, влияние оказват и 

почвообразуващите материали (елувий), както и преотложените плиоценски и 

старокватернерни седименти на киселите скали (гранити, пясъчници, 

гранитогнайси). 

В България планосолите се поделят на два подтипа в зависимост от 

наситеността им с бази - наситени (неутрални) и ненаситени (кисели). 

При неутралните (наситени) планосоли наситеността с бази е 65 %, а рН е над 

5,2 в една част от хоризонт Вt. Киселите (ненаситени) планосоли имат степен на 

наситеност с бази по-малка от 65 % и рН е под 5,2 по целия профил. Те са по-често 

срещаните планосоли в България. 

Тези почви са бедни на азот и фосфор. Физичните, физикомеханичните и 

химичните свойства на тези почви характеризират най-ниското за  България  

естествено плодородие, поради което с успех могат да се отглеждат само 

непретенциозни култури,  като овес, ръж, тритикале, ориенталски тютюн и др. 

 

Тип (Luvisols, LV, FAO 1988), съобразно “Легендата на почвите” на FAO 

(1988, 1999) попадат в групата на почви с акумулация на глина или на сесквиотиди и 

органична материя в подповърхностните хоризонти. Към тези почви се отнасят 

нашите канеленовидни почви. Позициите на лесивираните почви в ландшафта са 

разнообразни. Те са върху хълмово-ридов релеф с фрагменти от слабо издигнати 

денудационни повръхнини с врязани речни долини и оврази, които създават добър 
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дренаж и условия за развитие на ерозия. Заемат и стари речни тераси (ІІІ и ІV), 

където общо са по-дълбоки и по-песъчливи.  

Почвообразуващите скали са льосовиидни глини, льосовидни песъчливи 

глини, старокватернерни и плиоценски седиментни материали, както изветрителни 

продукти на скали. При отсъствие на ерозия лувисолите са дълбоки почви. 

Профилът им има голяма мощност от 90-100-150-200 см повърхностния хоризонт А 

е слабо мощен - от 18 до 25 см при по-тежките почви и до 35 см при песъчливите. Вт 

хоризонт е добре оформен мощен и се отделя ясно в профил. В него се забелязват 

силни процеси на лесивиране. Механичният състав е разнообразен, дължащ се най-

вече на преразпределение при процеса на лесиважа. Съдържанието на ил в Вт 

хоризонт е от 1.3 до 2.0 пъти повече, отколкото в А. От механичните фракции 

доминират праховата и илестата. Хумусното съдържание на почвите под целините е 

сравнително високо - до 3-4%, но в нивите значително е намаляло и варира от 1.0 до 

1.5-2.4% в зависимост от експлоатацията им. В хоризонт Вт процентът на хумуса 

рязко спада до 0.6-0.7%. Типът на хумуса е фулватен. Лувисолите съдържат желязо. 

Силикатните съединения на желязото са повече от 50% от съдържанието на общо 

желязо. Установено е, че колкото повече са свободните форми на желязо, толкова 

по-голяма е интензивността на изветрянето. Лувисолите са средно и силнокисели с 

рН 4.8-5.5-6.6. наситеността с бази варира от 45 до 80%.  

Дългогодишната обработка е влошила структурата на почвата. Орните земи 

са безструктурни, силно уплътнени, трудно се обработват, влошен е водно 

въздушният им режим. Между 4 и 12% от годишните валежи се филтрират през 

почвения профил, което обуславя периодично промивен режим.  

Типичните горски канелени почви имат ограничено разпространение в 

хълмистите райони. Развити са върху карбонатна основа и се характеризират с 

плитък профил, малка мощност, плътен строеж. По механичен състав са леко до 

тежко глинести с хумусно съдържание /3-5% /.  

Излужените канелени почви са най-широко разпространения почвен тип в 

България. Разпространени са в основните селскостопански райони. Характеризират 

се с мощност на почвения профил 75-120 см, мощност на хумусния хоризонт /до 35 

см/. По механичен състав са по-глинести от типи чните канелени почви, но са с по-

малко съдържание на хумус (2-3%). Имат рязка диференциация между хумусния и 

илувиалния хоризонти. Хумусният е с мощност 25–40 см, има канелен цвят и сбит 

до плътен строеж. Илувиалният хоризонт е мощен (до 70–80 см), глинест, уплътнен, 

червеникаво-кафяв.  

Според пригодността на почвите за земеделие те попадат в клас S2 -S3 - средна 

до несигурна с водещ ограничител (p) - кисела реакция, (e) - ерозия.. В зависимост от 

съдържанието на хумуса в повърхностния хоризонт те попадат в Клас 3 или Клас 4 - 

средно хумусни до богато хумусни, в бонитетни групи 3 и 4 - много добри земи, 

съответно с 60 - 80 бонитетни точки. 

 Към тях се отнасят почвите, които имат илувиален глинест Вt хоризонт, 

формиран следствие на акумулацията на глина и ил, механично изнесени от 

повърхностния хоризонт Името им е свързано с думите „lessivage“ (фр.) и „luvere“ 
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(лат.), които означават измиване, отмиване и с него се определят почви с илувиална 

акумулация на глина 

 С добра представителност на територията на общината са смолниците, 

алувиално-ливадните  и канелено-подзолистите  почви, съответно  умерено 

пригодни и ограничено пригодни земи. 

 Таблица №19 

Почвен тип  Категория на 

пригодност ( S ) 

Водещ  

ограничаващ 

фактор  

Използване  Охрана и 

подобрява 

не  

Излужени 

смолници 

S2–умерено 

пригодни  

Затруднена 

обработка  

Зърнени, 

технически и 

зеленчукови 

култури  

Оптимални 

срокове за  

обработка  

Канелено-

подзолисти 

(псевдоподзолис 

ти) 

S2,S3 –умерено и 

ограничено  

пригодни  

Лош дренаж, 

бедни на 

хранителни 

вещества, 

повърхностно 

задържани 

води  

Зърнени 

култури, 

ливади и 

пасища  

Варуване, 

дренаж, 

торене  

Алувиални и 

алувиално-

ливадни  

S1- най-пригодни Няма 

ограничения  

Всички 

култури  

- 

Излужени 

канелени горски  

S2 –умерено 

пригодни 

Затруднена 

обработка  

Зърнени и 

зеленчукови 

култури, лозя  

 

         Класификация на почвите по пригодност  за земеделие ( Методика на ФАО , 1883 ) 

                                   Таблица №20 

Групи  Категории ПБЧ [ bххd (i)] Класове [ cххd (i)] 

Много добри 

земи  

 

1 > 90   

S1 Най-пригодни земи  

(ПБЧ  ≥70  ) 

2 80† 90 

Добри земи  

 

3 70†80 

4 60 † 70 S2 Умерено пригодни земи 

 ( 70>ПБЧ  ≥ 55 ) 

 

Средни земи  

 

5  

50† 60 

 S3 Ограничено пригодни земи   
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6 40† 50  ( 55>ПБЧ ≥40 ) 

 

Лоши земи  

 

7 30†40  

N Слабо пригодни и непригодни земи   

 ( ПБЧ  < 40 ) 

 

  

8 20†30  

Непригодни земи 

 

9 10†20 

10 0†10 

                      Полски бонитетни числа и крайна бонитетна класификация ( по Б.Георгиев, 2007 г.) 

        Няма данни за бонитетните  балове и категорията  на  почвите  на територията 

на общината,  което  създава пречка пред интензификация на земеделието, 

увеличаване на добавена стойност на продукцията и постигане на синергичен 

ефект.Налага  се  необходимостта от изследването и картиране  на почвите  на 

територията на община Костинброд. 

 

           Антропогенни почви (Antrosols)-Ордер Н 

 

Тези почви са образувани при решаващото влияние на производствената 

дейност на човека независимо от това дали измененията са положителни или 

отрицателни. Антропогенизацията, от своя страна, се изразява главно в 

ликвидирането на естествената растителност и усвояване на земите за земеделие. А в 

последствие, с интензификацията на селскостопанското производство, са извършени 

значителни хидротехнически, хидромелиоративни и почвено-мелиоративни 

дейности и е прилагана висока агротехника. 

Антропогенните почви седелят на следните класове : агрогенни, урбаногенни, 

зревнополивни и рекултивирани.  

Разнообразните въздействия на човека върху естествените почви се обединяват 

в три главни посоки:  

 

           1.Изменения във връзка със селскостопанското използване (обработка на 

земята, торене, напояване и др.); 

    2.Изменения под влияние на строителството и промишлеността;  

            3. Изменения под влияние на съвременната селищна среда -  във връзка с бита  

на населението. 

              Днес все по-голямо значение придобиват преките антропогенни влияния, 

които се изразяват в нарушаване на нормалния строеж на почвения профил при 

различните видове строителство.  

 

 Терени за добивни дейности 

 

Съгласно Националния концесионен регистър на територията на община 

Костинброд са предоставени следните 5 концесии:  
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 Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №498 

от 15.06.2012 - за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, 

ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от 

находище "лисия", разположено в землището на с Богьовци, община Костинброд, 

Софийска област-държавна концесия за добив за находище "Лисия", област София, 

община Костинброд, населено място Богьовци с орган, представляващ концедента - 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, предоставена на ЕТ "Тодор 

Дичов Христов" с БУЛСТАТ 121325788  за срок от 30 години от 01.01.2000 г. 

 

 Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №651 

от 31.08.2011 - за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, 

ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от 

находище "Градец", участъци "Южен" и "Градище", разположено в землището на с. 

Градец, община костинброд, софийска област, на "Пътища и съоръжения" ЕАД – 

София- държавна концесия за добив за находище Градец - участъци Южен и 

Градище, област София, община Костинброд, населено място Градец с орган, 

представляващ концедента - Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, 

предоставена на "ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД с БУЛСТАТ 121559474 за срок 

от 25 години от 03.11.2006 г. 

 

 Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №578 

от 02.07.2009 - решение № 578 от 2 юли 2009 г. за предоставяне на концесия за 

добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - 

строителни материали - варовици, от находище "кошарите", сливница, община 

сливница, и с. опицвет, община Костинброд, Софийска област, на "Кариери за чакъл 

и пясък - българия" - ЕАД, София Обн. ДВ. бр.53 от 11 Юли 2009г.- държавна 

концесия за добив за находище "Кошарите", област София, община Костинброд, 

Сливница, населено място Опицвет, Сливница с орган, представляващ концедента - 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на 

"кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД за срок от 25 години от 22.12.2009 г. 

 

 Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №316 

от 17.05.2008 - решениe № 316 от 17 май 2008 г., За предоставяне на концесия за 

добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - 

строителни материали - варовици и доломити, от находище "Люляците", с. Балша, 

Столична община, област София, с. Царичина, община Костинброд, Cофийска 

област, и с. Драговищица, община Костинброд, Софийска област Обн. ДВ. бр.49 от 

27 Май 2008г.- държавна концесия за добив за находище "Люляците", област София, 

община Костинброд, населено място Драговищица, Царичина с орган, 

представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, предоставена на "МДЗ - Балша" АД за срок от 25 години от 

03.11.2000 г. 

 

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №206 

от 08.04.2008 - Решение № 206 от 8 април 2008 г. за предоставяне на концесия за 
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добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - 

строителни материали - варовици, доломити и пясъчници, от находище "целовижда" 

в землището на с. Опицвет, община Костинброд, софийска област, на "гбс - 

инфраструктурно строителство" - ад, софия Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.- 

държавна концесия за добив за находище "Целовижда", област София, община 

Костинброд, населено място Опицвет с орган, представляващ концедента - 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "ГБС-

Инфрастуктурно строителство" АД с БУЛСТАТ 130131711 за срок от 25 години от 

14.05.2008 г. 

 

 На територията на община Костинброд  се извършват геолого- проучвателни, 

минно-добивни и преработвателни дейности, свързани с нарушаване натерени от 

изкопни работи и добивна дейност - площ “Лисия”, землището на с. Богьовци(на 

североизток от селото); кариера “Люляците” към “МДЗ Балша”АД - в землищатана 

с. Драговищица и с. Царичина, добив и преработване на доломитни варовици. 

Основни източници на замърсяване на околната среда при разработката на 

находището са: нарушаване на ландшафта и въздуха, вследствие на ПВР, 

транспортиране насуровината и на готовата продукция; кариера “Градец”, с. Градец 

– добив и първичнапреработка на варовик; кариера „Целовижда”, в землището на 

с.Опицвет, варовици и доломити. 

 

Площ “Лисия" 

В площ “Лисия”, землището на с. Богьовци (на североизток от селото) е  

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 долно- средно триаска възраст, 

принадлежащи към Искърската карбонатна група. 
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Добив на инертни материали  

 

         Извличането на инертни материали от бреговете разрушава местата за 

размножаване на рибите и птиците. Много риби, хвърлят хайвера си в плитчините на 

реките, където малките рибки имат възможност да се развият далеч от опасностите 

на течението. Някои птици, като бреговата лястовица, правят гнездата си в пресни 

пясъчни наноси или чакълести брегове. Когато се изваждат инертни материали от 

реката, малките на тези животни биват унищожени и изчезват местообитанията на 

възрастните индивиди. Това сериозно засяга най-вече застрашените видове, които не 

успяват да се възстановят.  

Освен от бреговете, инертни материали се вадят и от речното дъно. Така то 

потъва все по надолу, с което се снижава и нивото на подпочвените води. 

Драгирането на речното дъно е изключително жесток и деструктивен процес, който 

засяга цялата екосистема на реката. Колкото повече намалява пясъкът и чакълът в 

реките, толкова по-малка става и в способността на реката да пречиства водата си. 

Изваждането на пясък и чакъл от реките ускорява и ерозията.  
 

Процеси на увреждане на почвите  

          Процесите  на увреждане на почвите е свързан с необратимите загуби на почва 

вследствие на деградационните процеси. Почвените ресурси на България деградират 

и/или се губят необратимо с една безпрецедентна скорост като резултат от почти 

всички дейности на обществото – земеделие, индустрия, урбанизация, транспорт и 

др.    

Съгласно данни на НИМХ, актуални към м.октомври 2017 г.почвите на 

територията на община   Костинброд   са  определени, като почви с повишен  риск от 

почвено засушаване. 

Индексът на засушаване SMI класифицира сушата чрез измерени или 

моделирани стойности на почвената влажност.  

За пресмятането на индекса на засушаване са използвани данни от 

измерванията на почвената влажност в агрометеорологичната мрежа на НИМХ, 

която е част от метеорологичната мрежа. Тя се състои от 29 агрометеорологични 

станции, разположени на територии на земеделското производство с надморска 

височина под 800 m. 

Измерванията на почвената влажност се извършват по гравиметричния метод 

на дълбочина до 1 m през 10 cm на всеки десет дни по време на потенциалния 

вегетационен сезон. В периода на покой измерванията се извършват веднъж месечно 

на същата дълбочина, а два пъти измервания се извършват на дълбочина до 2 m през 

20 cm в слоя 100-200 cm. 

За хидроложки изчисления, индексът на засушаване се определя чрез 

изчислената почвена влажност на повърхностния почвен слой 0-30 cm. 
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Фиг.№8, Източвник : http://hydro.bg/bg/ 

 

На картата  е представено пространственото разпределение на SMI. Той 

характеризира почвеното засушаване от нормално до екстремално, като степента на 

засушаване се увеличава при намаляване на индекса. 

 

Ерозията е процес на разрушаване на горните слоеве на почвата и други 

повърхности с нарушаване на целостта им и изменение на техните физикохимични 

свойства. Ерозията протича под въздействие на ветрове, вода, температури, 

антропогенни, геоложки и други въздействия. 

Наклоните на терените, интензивността на валежите, както и почвените 

условия, са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. 

Скоростта на ерозия е различна при различните типове растителна покривка, като не 

засетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни 

ерозионни процеси, в сравнение с почви под горска покривка. Естествената ерозия 

се ускорява под влияние на човешката дейност. 

  Орографските особености на района не благоприятстват ветрова 

ерозия/дефлация , 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 човешката дейност.  

Община Костинброд   попада в списъка на общините, чиито земи са 

застрашени от  водна  ерозия (Приложение 4 към чл.14, ал.1 от Наредба № 11/2009г. 
за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания  ) и 

собствениците, чиито парцели са одобрени, получават финансова помощ за 

подпомагане на агроекологични дейности, с цел контрол на почвената ерозия. 

 

На територията на община  Костинброд няма заблатени терени. 

 

http://hydro.bg/bg/
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Процесът на засоляване се реализира, когато силно минерализирани високи 

подводни води, периодично при засушаване  по капилярен път се покачват по 

повърхността, откъдето водите се изпаряват, а солите се отлагат в горните почвени 

слоеве.   Засоляването на почвите и особено вторичното засоляване се разглежда, 

макар и по-рядко , като съставна част на химичното замърсяване. Засолените почви в 

България заемат площ от над 30 хил ha или над 0.6% от обработваемата земя и над 

2.5% от поливните площи. Потенциално засолените са значително повече. 

Независимо от малкия относителен дял те представляват проблем за селското ни 

стопанство. Засоляват се площите със затруднен дренаж и неправилно напояване. 

Най-често това са ливадни, ливадно-блатни, алувиално-ливадни, ливадно-канелени, 

ливадни черноземи, ливадни смолници, канелено-горски, смолници и др. почви при 

хидроморфни и полухидроморфни условия.            

 Процеси на вторично засоляване (т.е. процесът на концентриране на соли в 

повърхностните незасолени слоеве на почвата, възникнал на фона на друг 

почвообразувателен процес в резултат на нарушаване на водния баланс) може да 

възникнат и при премахване на биологичния дренаж- при изсичане на горски 

масиви, при усвояване на нови площи и др. Признаци на засоляване обикновено не 

се наблюдават през първите години след нарушаване на съществувалото равновесие 

поради буферността на почвата , но при наличност на споменатите условия 

независимо от забавянето този процес ще се прояви.  

           Показателите за изпитване са рН , тежки метали и металоиди (мед, цинк, олово, 

кадмий, арсен, хром, никел и живак), органичен и общ въглерод, общ азот, фосфор, 

полициклични ароматни въглеводороди, полихлорни бифенили и хлорорганични 

пестициди. 

 

           Съгласно информация на ИАОС, на територията на община  Костинброд 

няма засолени почви. 

           

                                                            Фиг.№9, Източник : ИАОС 
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             Вкисляването, дължащо се на антропогенни фактори, се установява при 

интензивно минерално торене с големи количества азотни торове, внасяни под 

формата на амониев сулфат, амониев хлорид, амониев нитрат и др. Такова 

вкисляване протича сравнително бързо на почви с малка буферна способност, с лек 

механичен състав и ниско съдържание на хумус. В България през последните години 

поради интензивно торене, главно с амониево селитра някои слабо буферни почви 

(псевдоподзолисти, силно лесивирани канелено горски, делувиални, делувиално-

ливадни и др.) са вкислени до степен вредна за растенията.  

  Киселата реакция на почвата (ниска стойност на рН) е предпоставка за 

увеличаване подвижността и концентрацията на токсичните AL, Mn, Fe, Cu, Zп. 

Лесно подвижните Са и Мg в киселите почви имат защитно действие спрямо 

вредното влияние на Al, Mn, Fe, Cu, Zn .Това се отчита с показателя степен на 

наситеност на почвата с бази ( V3 % ), който се използва при оценка за наличност 

или отсъствие на вредна киселинност в почвата.  

Основните източници на замърсяване на почвите са : 

 Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под 
формата на киселинни дъждове; 

 От транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови 

двигатели; 

 Комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при 

неправилно съхранение замърсяват почвите и подпочвените води; 

 Изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и 
засоляване; 

 Производството на нитратна земеделска продукция 

 

На територията на община  Костинброд няма вкислени почви. 

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 система се извършвана три нива: 

•Първо ниво – широкомащабен мониторинг; 

•Второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване; 

•Трето ниво – локални замърсители - дифузно почвено замърсяване от 

земеделски източници. 

 

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 бензиностанциите, но за това няма данни. 

 Целта на  мониторингова система е да се обхванат по-големи територии от 

почвените различия, намиращи се на територията на страната.Почвеното 

пробонабиране и анализите се извършват от Изпълнителната агенция по околна среда 

(ИАОС). 

На територията на община Костинброд се намира регистриран склад за 

съхранение на  излезли от уротреба препарати за растителна защите в имот № 05810 
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в местност „Говедарника“, махала Шияковци, гр. Костинброд с географски 

координати: 

X 23.2275 

Y 42.8063 

 Конструкцията на склада е изградена от бетонни панели с размери 5/3 метра 

и височина 2,50 м.Складът е затворен и капсулован, няма отвори и прозорци, в добро 

техническо състояние, и без нарушения в конструкцията. 

Складът е неохраняем. 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. 

Обектът е в списъка, подлежащ ва задължителен контрол, относно 

изпълнение на програмата по почвен мониторинг- III ниво-локални почвени 

замърсявания : Б-Б кубове, запълнени с излезли от употреба препарати за растителна  

защита, рекултивация на депа, нарушени терени и др. 

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. 

               

  Общината няма специализирана програма за опазването качеството на 

почвите.   

  На територията на община Костинброд   не са констатирани проблеми, 

относно вкисляване, превишения на съдържанията на тежки метали и 

металоиди,  деградирали или замърсени терени.Общото състояние на почвите в 

общината е добро. Няма данни за замърсявания на почвите или наличие на 

значителни проблеми, които да застрашават екологично – чистото състояние на 

почвите. Необходими  са  действия за контрол върху употребата на изкуствени 

торове. 

           3.1.5.3. Оценка на антропогенното натоварване, източници на 

замърсяване 

 

Сравнително благоприятните условия, урбанизацията  и земеделието,  са 

сериозна  и основна предпоставка за  антропогенизация на земите на територията на 

община Костинброд 

Според класификацията на увредените земи  (Инструкция № РД-00-11/13 юли 

1994 г., МЗ) същите, в зависимост от природата на увреждането, се обособяват в три 

класа на увреждане – нарушени, деградирани и замърсени. От тях най-сериозни и 

почти невъзвратими са техногенните увреждания на почвите, свързани главно с 

урбанизираните, промишлените, инфраструктурните и разни други видове 
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стрителство, водещо не само до значителни промени на повърхностния почвен слой, 

но и до пълно разрушаване,  унищожаване  и почвено запечатване . 

 

 Източници на замърсяване 

 

            Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества, чието 

поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции. Наличието 

на замърсители, надхвърлящи определени нива може да доведе до негативни 

последици във всички видове екосистеми и други природни ресурси.   

Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и 

създават потенциален риск за здравето на населението. Въпреки, че през последните 

години поради икономическата криза, употребата на изкуствени торове и хербициди 

намаля чувствително, нанесените поражения не могат да бъдат изцяло преодолени. 

 

3.1.5.4.Свлачища  

 

Съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата 

на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., броят на регистрираните свлачища към 

31.12.2014 г е 1865. През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване 

броя на свлачищата.  

Главните фактори, които допринасят за възникване и/или активизиране на 

свлачищните процеси, са следните:  

1. Природни фактори:  

- неблагоприятни геоложки условия - неблагоприятни наклони на пластовете, 

наличие на слаби глинести слоеве, слаби прослойки и системи пукнатини, чиито 

състояние и физико-механични свойства се влошават при взаимодействие с 

повърхностни и подземни води;  

- съвременни тектонски и сеизмични процеси – нагъване, наклоняване, 

разкъсване и разместване на земните пластове, формиране на разломни зони, 

земетресения и др.  

- интензивност на валежите, която оказва влияние върху режима на 

повърхностните и подземните води;  

- съвременни и древни геоложки процеси, водещи до влошаване на 

инженерногеоложките условия в масива - морска абразия, щормови вълнения, 

ерозия и изветрителните процеси, древни свлачищни процеси и др., които обуславят 

развитието на съвременни свлачищно-абразионни и свлачищно-ерозионни процеси.  

2. Техногенни фактори:  

- състояние на водоснабдителните и канализационни мрежи и експлоатацията 

в потенциално опасни райони, водеща до чести аварии и течове;  

- липса на канализация при осигурено водоснабдяване – строителство на 

нерегламентирани попивни ями и др.;  

- неправилно отвеждане на повърхностния отток;  
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-недостатъчна поддръжка на изградените отводнителни, дренажни, 

противосвлачищни, водопонизителни и противоабразионни съоръжения;  

- изработване на устройствени планове без съобразяване с геоложките 

условия и общата устойчивост на терените и нерегламентирано строителство;  

- вертикална планировка на терени, несъобразена с общата им устойчивост – 

дълбоки строителни изкопи и насипи при изграждане на сгради и линейни 

съоръжения без необходимите геоложки данни или несъобразени с тях;  

- добив на полезни изкопаеми и инертни материали;  

- претоварване на склоновете от строителство на сгради и съоръжения. 

 

На 02.10.2013 г. от МРРБ е утвърдена Методика за приоритизиране на 

свлачищата в Република България. 

Методиката се базира на Наредба №12 да проектиране на геозащитни 

строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, която е използвана при 

класификацията на свлачищата по отношение на:  

1) застрашени обекти (4 категории А, Б, В и Г),  

2) площ и максимална дълбочина (4 кагегории I, II, III и IV); 

3) скорост на преместванията (1, 2, 3, 4, 5 и 6; важи само за активните 

свлачища). 

Критериите за оценка и приоритизиране на свлачищата са определени от 

вътрешноведомствената група към МРРБ. Използвани са резултатите от извършения 

анализ на риска на територията на Република България, разработен по проект 

"Разработване на социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна 

програма "Регионално развитие" за периода 2014- 2020 г.". 

          Съобразно тези критерии за приоритизиране, свлачищата се категоризират в 4 

групи в зависимост от степента на активност и риска, който носят: 

· І група – свлачища за неотложно укрепване; 

· ІІ група – свлачища (терени) за изпълнение на превантивни дейности; 

· ІІІ група – свлачища за провеждане на инструментален мониторинг; 

· ІV група - свлачища подлежащи на периодични огледи. 

Свлачищата, влизащи в списъка на приоритетните (І група), са: 

· всички, които са описани като активни; 

· периодичноактивни, засягащи жилищни и обществени сгради; пътища 

от Републиканската и общинската пътна мрежа, инфраструктурни обекти и 

съоръжения; 

            Съгласно  чл.13, ал. 1 от  Наредба № 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на 

геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (ДВ бр.68/2001, обн. 

2005 г.), В зависимост от площта и дълбочината си свлачищата се разделят на 

класове съгласно табл. № 21 

Таблица № 21 

Видове свлачища в зависимост от 

площта на повърхността и дълбочината 

Клас на 

свлачището 
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С повърхност над 20 000 m2 и максимална дълбочина над 10 m I 

С повърхност от 10 000 до 20 000 m 2 и дълбочина от 6 до 10 m II 

С повърхност от 1000 до 10 000 m 2 и дълбочина от 4 до 6 m III 

С повърхност до 1000 m 2 и дълбочина до 4 m IV 

 

На територията на община  Костинброд има едно  регистрирано свлачище-III 

клас, категория Б, съгласно писмо на Геозащита Перник, изх.№ 222/02.10.2017 г. 

Таблица №22 
Нас. място  № , 

регистрация  

Състояние  Застрашени Дъл

жина 

м 

Широчи

на 

м 

Пло

щ  

дка 

Клас Кат. 

свлачище 

Гр.Костинброд, 

път II-81 от 

км.9+950 до 

км.10+030  

SFO 

26.38978-01 

Потенциално 

 

Път  25  40 1,00 III Б 

 

   Мерки  за  превантивна  защита в зони с установени свлачищни процеси:  

   1.Преди издаване на виза за проектиране, за всеки конкретен обект да  се 

изисква геоложки доклад; 

   2. Сградите да  се ситуират с дългите си страни успоредно на хоризонталите 

   3.При стръмни склонове сградите се разполагат върху терасиран участък от 

терена, в ниската част на склона, където свлачищният натиск е минимален или 

където земният масив след сградата е стабилен; 

            4. Сградите в план да имат опростени форми, като отношението на дългата 

към късата страна да не е по-голямо от 2; при невъзможност сградите в план се 

разделят на прости геометрични форми с дилатационни фуги, пресичащи и 

фундаментите на отделните тела; дилатационните фуги се конструират като 

противоземетръсни; 

              5.По височина сградите се проектират с опростена геометрична форма и с 

еднаква коравина, като се избягва или се свежда до минимум използването на 

конзолни елементи- архитектурно-планировъчни, конструктивни и инсталационни 

изисквания при проектиране на сгради и съоръжения в свлачищни райони-   Наредба 

№ 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в 

свлачищни райони (ДВ бр.68/2001, обн. 2005 г.),  

 

 

          3.1.5.5.Земи с висока природна стойност. 

 

Това са естествени и полуестествени ливади и пасища, които са най-ценните 

екосистеми на земеделския ландшафт. Същите са резултат на многовековно 

земеделско стопанисване за паша или за сено. В резултат на това, екосистемите се 

развиват стабилно и се превръщат в местообитания на ценни растителни видове и 

местообитания на животински видове, които ги превръщат в „земи с висока 

природна стойност”.  
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Земеделските земи с висока природна стойност включват планински и 

низинни/равнини пасища и ливади, крайречни влажни зони, крайбрежни дюни с 

тревиста растителност, мозайки от овощни и зеленчукови градини, лозя и 

необработваеми земи между тях.  

Земеделските земи с висока природна стойност могат да бъдат групирани 

като:  

- Земеделски земи със значително участие на естествени и полуестествени 

растителни видове, в т.ч. и редки и защитени видове – ливади (низинни и планински 

сенокосни ливади) и пасища;  

- Земеделски земи с мозайки от култури, с ниска степен на интензивност на 

обработка и пояси от естествена растителност (синури, петна от остатъчна 

естествена дървесно-храстова растителност), малки рекички и вади, скални групи и 

др. В тези територии са обособени и голям брой екологични ниши и дивите растения 

и животни могат да съществуват независимо и/или благодарение на земеделските 

практики;  

- Земеделски земи (включващи интензивно култивирани земи и пасища), 

които поддържат популации на видове животни с европейско и световно 

природозащитно значение – редки и застрашени видове, защитени от българското и 

международното законодателство.  

 

Голяма част от земите с висока природна стойност обхващат територии в 

планинските, полупланинските райони или такива в равнините, но с висока 

продуктивност, където земеделието е затруднено от фактори като стръмни склонове, 

бедни почви, голяма надморска височина, малки количества валежи и др.  

Природната стойност е пряко свързана и се влияе от използваните земеделски 

практики. В територии с екстензивно или липсващо селско стопанство, основната 

заплаха за редица местообитания и видове произтича от изоставянето на земята, 

резултат от преустановяването на трудоемки селскостопански дейности и практики, 

които обаче са важни за опазване и поддържане на биологичното разнообразие. 

Практики като косенето на ливадите, умерената паша, поддържането на синурите, 

води до поддръжка на местообитанията на видовете и природозащитната стойност 

на земеделските земи. 

Съгласно Заповед № РД 09-59/ 02.02.2010 г на Министъра на МЗХ на 

територията на община   Костинброд са определени  следните земи с висока 

природна стойност (ВПС) 

 
                                                                 Фиг..№10 
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                                                                                                           Фиг..№10, Източник : МЗХ  

 

 Зеведелски земи с висока природан стойност на територията на община 

Костинброд  са :  

 1.с.Безден-  Физически блокове : 03191-103; 03191-112; 03191-113; 03191-114; 

03191- 118; 03191-119; 03191-78; 03191-86; 

 2.с.Богьовци- Физически блокове : 04813-1; 04813-26; 04813-3; 04813-59; 

04813-6; 04813-61; 04813-63; 04813-64; 04813-66; 04813-67; 04813-68;04813-7; 04813-

70; 04813-71; 

 3.с.Бучин проход-Физически блокове: 07171-10; 07171-101; 07171-107; 07171-

109; 07171-116; 07171-117; 07171-133; 07171-142; 07171-15; 07171-153; 07171-157; 

07171-16; 07171-160; 07171-161; 07171-163; 07171-164; 07171-165; 07171-17; 07171-

171; 07171-172; 07171-173; 07171-174; 07171-175; 07171-182; 07171- 271; 07171-275; 

07171-35; 07171-36; 07171-55; 07171-56; 07171-75; 07171-76; 07171-82; 07171-83; 

07171-87;07171-89; 07171-94; 07171-98; 

 4.с.Градец-Физически блокове : 17449-104; 17449-106; 17449-107; 17449-108; 

17449-109; 17449-110; 17449-114; 17449-117; 17449-12; 17449-121; 17449-122; 17449-

124; 17449-131; 17449-15; 17449-21; 17449-22; 17449-24; 17449-244; 17449-314; 

17449- 

69; 17449-71; 17449-74; 17449-75; 17449-76; 17449-77;17449-80; 17449-82; 17449-83; 

17449-91; 17449-98; 

 5.с.Драговищица-Физически блокове: 23296-119; 23296-211; 23296-32; 23296-

43; 23296-44;23296-46; 23296-47; 23296-50; 23296-70; 23296-72; 23296-99; 

 6.с.Дреново-Физически блокове : 23707-1; 23707-10; 23707-14; 23707-2; 

23707-25; 23707-26; 23707-27; 23707-3; 23707-36; 23707-38; 23707-4;23707-40; 23707-

5; 23707-8; 23707-9; 

 7.с.Дръмша-Физически блокове: 23844-13; 23844-2; 23844-22; 23844-23; 

23844-24;23844-26; 23844-35; 23844-37; 23844-39; 23844-4;23844-40; 23844-41; 

23844-45; 23844-46; 23844-5;23844-51; 23844-52; 23844-6; 23844-69; 23844-7; 23844-

72; 23844-8; 23844-81; 23844-84; 23844-86; 23844-9;23844-90; 23844-92; 
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 8.гр.Костинброд-Физически блокове: 38978-103; 38978-112; 38978-166; 38978-

167; 38978-200; 38978-201; 38978-203; 38978-204; 38978-242;38978-3; 38978-302; 

38978-306; 38978-312; 38978-320;38978-325; 38978-329; 38978-332; 38978-335; 38978- 

336; 38978-337; 38978-338; 38978-357; 38978-370;38978-372; 38978-381; 38978-387; 

38978-391; 38978-401; 38978-421; 38978-56; 38978-58; 38978-629; 

 9.с.Опицвет-Физически блокове : 53607-104; 53607-107; 53607-113; 53607-

115; 53607-131; 53607-138; 53607-141; 53607-15; 53607-16; 53607-204; 53607-206; 

53607-21; 53607-210; 53607-23; 53607-45; 53607-50; 53607-51; 53607-57; 53607-62; 

53607-63; 

53607-65; 53607-7; 53607-75; 53607-94; 

 10.с.Петърч-Физически блокове: 56215-122; 56215-147; 56215-149; 56215-152; 

56215-153; 56215-154; 56215-7; 56215-8; 56215-82; 

 11.с.Понор-Физически блокове: 57529-10; 57529-11; 57529-16; 57529-24; 

57529-25;57529-28; 57529-29; 57529-31; 57529-32; 57529-57; 57529-63; 57529-64; 

57529-66; 57529-68; 57529-69;57529-7; 57529-70; 57529-71; 57529-72; 57529-

73;57529-77; 57529-9; 

 12.с.Царичина- Физически блокове : 78197-100; 78197-101; 78197-109; 78197-

110; 78197-111; 78197-112; 78197-114; 78197-135; 78197-136;78197-139; 78197-143; 

78197-145; 78197-147; 78197-154; 78197-165; 78197-169; 78197-39; 78197-40; 78197- 

50; 78197-51; 78197-59; 78197-60; 78197-93; 

 13.с.Чибаовци-Физически блокове: 81356-10; 81356-106; 81356-107; 81356-

108; 81356-109;81356-11; 81356-118; 81356-13; 81356-14; 81356-151;81356-16; 81356-

18; 81356-19; 81356-26; 81356-27;81356-28; 81356-31; 81356-33; 81356-39; 81356-

4;81356-40; 81356-41; 81356-43; 81356-44; 81356-5;81356-62; 81356-63; 81356-66; 

81356-67; 81356-68; 81356-69; 81356-78; 81356-79; 81356-8; 81356-80;81356-81; 

81356-82; 81356-84; 81356-85; 81356-88;81356-89; 81356-98. 

 

Земеделските земи с висока природна стойност включват планински и 

равнинни пасища и ливади, крайречни влажни зони, крайбрежни дюни с тревна 

растителност, мозайки от овощни и зеленчукови градини, лозя и необработваеми 

площи между тях. 

Земеделските земи с висока природна стойност съхраняват значителен брой 

редки видове и местообитания, защитени от  националното и международното 

законодателство. 

 

          

 3.1.6. Биоразнообразие 

 3.1.6.1. Характеристика на флористичния район  

  

             България принадлежи към Холарктическото флористично пространство. 

Сложната геологична история на страната, планините със силно разчленена 

топография, речните долини и котловинни полета, влиянието на морските басейни 

от изток и юг обуславят разнообразен климат и създават условия за разнообразна 

растителност и богата флора (Анчев 2011).  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

123 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

    Районирането на растителността в България, основано на фитогеографска и 

геоботанична информация, разделя страната на 3 области. Европейската неморална 

(широколистна горска) област включва провинциите Евксинска, Илирийска 

(Балканска) и Македоно-Тракийска. Евроазиатската степна и лесостепна област е 

представена от Долнодунавката провинция, а Средиземноморската склерофилна 

горска област - от Източносредиземноморската провинция. Съгласно 

биогеографското райониране на Европа по ЕТС/BNP (European Topic Center on 

Biodivesity and Nature Protection), прието от Европейската комисия и влязло в 

Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС), България се отнася към 3 

биогеографски района: Алпийски, Континентален и Черноморски.  

 

 
Фиг.№ 11,Геоботаническо райониране на България (по Бондев, 1997) 

Фиг.№ А-Европейска широколистна горска област; B-Евроазиатска степна и 

лесостепна област; C-Средиземноморска област; a-Евксинска провинция; b-Илирийска 

провинция; c-Македоно-Тракийска провинция; d-Долнодунавска провинция; e-

Източносредиземно- морска провинция; окръзи (І-ХХVІІІ); райони (1-80); 

 

Съгласно геоботаническото райониране територията на общината попада в 

Илирийска/Балканска провинция на Европейската широколистна горска област. 

Съгласно биогеографското райониране на страната  територията попада в 

Севернобългарския район, Софийско-Радомирски подрайон. 
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 Фиг.№ 12, Биогеографски райони и подрайони на България ( по Груев, 1988) І-

Южнобългарски район: І1-Струмско-Местенски подрайон; І2-Източнородопски подрайон; І3-

Долномаришко-Долнотунджански подрайон; І4-Странджански подрайон; ІІ-Среднобългарски район: 

ІІ1-Подрайон на Горнотракийската низина; ІІ2-Подрайон на Тунджанската хълмиста низина; ІІ3-

Източ-ностаропланински подрайон; ІІ4-Горнострумски подрайон; ІІІ-Севернобългарски район: ІІІ1 -

Дунавски подрайон; ІІІ2 -Лудогорски подрайон; ІІІ3 -Добруджански подрайон; ІІІ4-Предбалкански 

подрайон; ІІІ5-Софийско-Радомирски подрайон; ІV-Черноморски район; V-Планински район: V1-

Старопланински подрайон; V2-Рило-Родопски подрайон; V3-Витошко- Ихтимански подрайон; V4-

Краищенско-Конявски подрайон; V5-Западнобългарски граничен планински подрайон; V6-Подрайон 

на Славянка. 

 

В миналото растителната покривка е била горска, изградена основно от габър 

(Carpinus orientalis) и горун (Quercus polycarpa), а на северните склонове са се 

формирали мезофитни фитоценози от мизийски бук (Fagus moesiaca). Върху 

варовитите терени на южните склонове са преобладавали гори с доминиране на 

косматия дъб (Q. pubescens), а заравнените места са били покрити с гори от 

дръжкоцветен дъб (Q. pedunculiflora).  

Понастоящем по-голяма част от територията на района представлява 

селскостопанска земя, а хълмовете непригодни за развитие на селското стопанство 

са покрити с тревни екосистеми (пасища).  

Благодарение на значителната разлика в надморските височини на 

Софийското поле и оградните му планини - от полето до най-високите върхове са се 

разпростряли почти всичките характерни растителни съобщества на фитоценозите от 

умерените ширини. В ниските части тревните лавидни и пасищни съобщества, 

следвани от смесените широколистни гори с преобладание на дъба. Праговите 

надморски височини за този тип растителност тук е 1300 - 1400 м. Горната граница 

не е рязка и към края си дъбовите съобщества са размесени с бука (Fagus sylvatica), а 

на места и с белия бор (Pinus sylvestris) и смърча (Picea abies). Типични 
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представители на тези ценози са летният дъб (Quercus robur), горунът (Quercus 

daleschampii) и церът (Quercus cerris). Единично и на малки групи са срещат и 

кленът (Acer campestre), леската (Corylus avellana), дивата круша (Pirus communis) и 

редица други широколистни дървета, присъщи за по-топлите и по-сухи 

месторастения предимно по южните слонове на планинските масиви на оградните 

планини. По северните и североизточни склонове фитоценозите са по-различни. Тук 

са разпространени смесените габърови и габърово-горунови гори, често примесени с 

полски бряст (Ulmus campestris), мъждрян (Fraxinus ornus), клен (Acer campestre) и 

единично с дива круша, дива ябълка и др.  

В тревните съобщества на силикатни терени преобладават формациите на 

садината (Chrysopogon gryllus), белизмата (Dichanthieta ischaemi) и луковичната 

ливадина (Poaeta bulbosae). На варовити терени са развити калцифилни тревни 

формации с доминиране на: стоянова власатка (Festuca stojanovii), валезийска 

власатка (F. valesiaca), обикновена мрежеста овсига (Bromus riparius), гребеновиден 

(Agropyron cristatum) и брандзовия (A. brandzae) житняк, бял пелин (Artemisia alba), 

планинско подъбиче (Teucrium montanum), усукания игловръх (Alissuм tortuosum), 

голоосилесто коило (Stipa capillata), еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrychis), на 

места-див бадем (Amygdalus nana) и др. Тук се срещат и българските ендемити 

българска мишовка (Minuartia bulgarica), урумово лале (Tulipa urumoffi), бодлив 

миск (Jurinea tzar-ferdinandii).  

Във фитоценологично отношение районът е също твърде разнообразен. 

Специфичните ценози с характерността на ценотичните комбинации на 

доминиращите видове висши растения, благоприятстват развитието и съхранението 

на множество редки видове от местната флора.  

Тук са разпространени следндите типове растителност и ценозите им:  

Мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в низините, 

котловинните полета и край реите  
Мезофитни тревни формации (ливади) ливадна власатка (Festuceta pratensi), 

броеничеста метличина (Poeta sylvicolae), ливадна класица (Alopecureta pratensis), 

глушица (Lolieta perennis), полевица (Agrostideta stoloniferae) и др. на мястото на 

гори от полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и от 

дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) - средна степен на косервационна 

значимост  

Селскостопански площи на мястото на смесени гори от полски бряст (Ulmus 

minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и от дръжкоцветен дъб (Quercus 

pedunculiflora) - без съществена консервационна стойност.  

Ксерофитна мезоксерофитна микротермна и мезотермна растителност в 

ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини  
Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и 

благун (Quercus frainetto) - без консервационна стойност  

Селскостопански площи на мястото на смесени гори от полски бряст (Quercus 

cerris), виргилиев дъб (Quercus virgiliana), често с примес и от дръжкоцветен дъб 

(Quercus pedunculiflora) - без съществена консервационна стойност  

Мезофитна и ксеромезофитна микротермна и мезотермна растителност в 

габърово-горуновия горски пояс  
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Смесени гори от мизийски бук (Fageta moesiacae), и обикновен габър 

(Carpinus betulus) - средна стеен на консервационна значимост  

Ксеромезофитни ксеротермни тревни формации на власатката (Festuceta 

vallesiacae, Festuceta stojanovii, Festuceta pancicii, Festuceta dalmaticae), садина 

(Chrysopogoneta grylli), обикновена полевица (Agrostideta capillaris) и др.) на мястото 

на гори предимно от горун (Querceta dalechampii) - малка степен на консервационна 

значимост  

 

 Защитени растителни видове  

 Гигантски живовляк (Plantago maxima ) 

Природозащитен статут.Гигантският живовляк е ЗАЩИТЕН от Закона за 

биологичното разнообразие. На регионално ниво видът е оценен като "Критично 

застрашен" (CR) по критериите на IUCN (Tzonev & Karakiev 2007), последната 

степен на застрашеност преди "Изчезнал". За вида има разработен план за действие. 

В страната е известно само едно находище на вида - в землището на с. Бучин проход, 

община Костинброд, област София. С цел опазването на вида и неговото 

местообитание е обявена защитена местност "Находище на Гигантски живовляк - с. 

Бучин проход" в землището на с. Бучин проход, община Костинброд 

Разпространение в България: Единственото находище на вида е в 

Софийски флористичен район – влажни ливади в землищeтo на селo Бучин проход, 

община Костинброд, на около 780 m надм. в. За първи път в България видът е 

установен от Tzonev & Karakiev
.
 Това е най-южното находище на гигантския 

живовляк в целия му ареал на разпространение. Среща се в периодично заливани 

ливади, които са част от природно местообитание "6410 Ливади с Molinia на 

карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)" и природно 

местообитание "7230 Алкални блата. 

 

Блатно секирче( Lathyrus palustris L.) 

Природозащитен статут: Критично застрашен вид. Включен в Червената 

книга на Р. България. 

Разпространение в България: с. Бучин проход, община Костинброд, област 

Софийска., влажни ливади, заблатени и мочурливи места в равнините и долния 

планински пояс. 

Заплахи за вида и местообитанието: засушаване на климата, дрениране на 

терена, реализиране на инвестиционни намерения. 

Обявена ЗМ „Блатно секирче”. Разработен план за действие. 

 

Розмаринолистна върба(Salix rosmarinifolia L.) 

Природозащитен статут: Критично застрашен вид. Включен в Закона за 

биологичното разнообразие и в Червената книга на Р. България. 

Разпространение в България: с. Понор и с. Бучин проход, община 

Костинброд, и с. Цръклевци, община Драгоман, област Софийска. 
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Заплахи за вида и местообитанието: промяна на водния режим в 

местообитанието и режима на ползване на ливадите. 

Обявена ЗМ „Розмаринолистна върба”. Разработен план за действие. 

 

 Съгласно ПООС на община Костинброд 2014-2020 г.,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 

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 

Влажни зони  

Съгласно Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 

България 2013 – 2022г, част от територията на общината( селата Опицвет, Петърч, 

Богьовци, Понор, Безден ) попада в Комплекс Драгоманско плато- Рамсарско място с 

площ 14 967 ха. 

Комплекс Драгоманско плато 
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Фиг.№13,  Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 

2022г.    

 Територията на Рамсарското място почти напълно се припокрива със 

защитена зона „Драгоман” от мрежата Натура 2000 (по Директивата за 

местообитанията) и частично се припокрива със защитена зона „Раяновци” (по 

Директивата за птиците). 

             Карстовият комплекс Драгоманското блато е единствен по рода си в 

България и един от малкото на Балканския полуостров. Намира се в Западна 

България, в четири общини: Драгоман, Годеч, Сливница и Костинброд. Включва 

варовикови хълмове с понижения между тях, където се формират влажните зони. 

Целият карстов комплекс се намира на 20 км южно от билото на Чепън планина, 

част от Стара планина. Средната надморска височина е 850 м. н. в. Най-високият 

връх е  Петровски кръст (1206 м. н. в.). 

В Драгоманското блато се развива типична блатна растителност, като на 

места целогодишно се запазват водни огледала. След спиране на отводнителните 

мероприятия през 50-те години на ХХ в., блатото постепенно е започнало да се 

възстановява и към 2005 г. обхваща площ от около 400 ха. Ридът Чепън е обрасъл 

със сухолюбива калцифилна тревна и храстова растителност със значителен брой 

редки и ендемични видове. На места се срещат култури от черен бор (Pinus nigra) и 

разредени широколистни гори. 

Биологично разнообразие 

Мястото включва голямо разнообразие на местообитания от Приложение I на 

Директива за местообитанията 92/43 EEC, включително приоритетните: 40А0* 

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 6110* Отворени 

калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
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Brometalia) и 7220* Извори с твърда вода с туфести формации 

(Cratoneurion).Установени са 30 вида висши растения, включени в Червената книга 

на България. Десет от тях са балкански или български ендемити. В Рамсарското 

място са регистрирани 180-200 вида птици, 9 земноводни, 9 влечуги, 23 бозайници и 

180 висши растения. Броят на гнездящите водолюбиви видове птици се увеличава от 
11 вида през 1999 г. до 22 вида (със 700 двойки) през 2008 г. През 2006 г. възниква 

чаплова колония, която се състои от голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива исива 

чапла. През 2008 г. броят на гнездящите големи бели чапли е вече 8-9 двойки и по 

този начин блатото става най-важното място за гнездене на вида в страната. 

Популацията на световно застрашената белоока потапница се увеличава от 1-2 

двойки на 40-50 двойки (СДП Балкани). 

 

Стопанско, културно значение и екосистемни ползи/услуги 

Биологичното разнообразие представлява основен туристически ресурс на 

зоната.С високо екосистемно значение като елемент от важен миграционен път, като 

„депо“ за водни ресурси и поддържане на биоразнообразието и като предпоставка за 

развитието на природозащитно образование, екотуризъм и други природосъобразни 

форми на стопанска дейност. 

Влажната зона има капацитет за улавяне на биогенни елементи и 

замърсители, които биха попаднали в подземните води на карстовия комплекс, както 

и за свързване на атмосферен въглерод в биомаса. 

 

Промени и тенденции в състоянието на обекта. Заплахи. 

Общото състояние на влажната зона е добро с тенденция към подобряване, 

благодарение на природозащитните действия на СДП Балкани и преустановеното 

отводняване. 

Общи заплахи: отводняване и осушаване на влажните местообитания, 

прекомерно водоползване, палене на тръстиковите масиви, замърсяване с химически 

препарати и твърди битови отпадъци, бракониерство, значително безпокойство, 

наличие на опасни за птиците електропроводи, планове за изграждане на 

ветроенергийни паркове. 

 

 

3.1.6.1.2. Фактори, оказващи влияние върху деградацията на флората 

 

Върху биологичното разнообразие, в това число и на флората, на територията 

на община Костинброд  действат редица фактори, които представляват 

заплаха,предопределяща нейното деградиране и унищожаване. Повечето от тези 

фактори са действали в миналото, действат и в настоящето, а някои от тях ще 

действат и в бъдеще, и не могат да бъдат повлияни от решенията на ОУП, тъй като 

са свързани със собствеността на земята и икономическата конюнктура. 

 По-важните от тези фактори са : 

· Развитие на инфраструктурата на територията на общината – създаване на  

производствени зони, увеличаване на селищната територия, прокарване на 

инфраструктурни коридори , развитие на туристическата инфраструктура и т.н.; 
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· Внасяне или самонастаняване на инвазивни чуждоземни растителни видове, 

които влияят директно подтискащо върху местната растителност; 

· Събиране на растителни продукти и билки за храна и лечение / за лични 

нужди, за търговия на местни пазари и страната, за международна търговия /; 

· Нападения от вредители и болести по растенията; 

· Добивни дейности – дърводобив за лични нужди, добив на инертни 

материали, извличавне на подпочвени води ; 

·Антропогенни нарушения – пожари, туризъм, транспорт, замърсявания на 

въздуха, водите и почвите, използване на отрови за растителна защита и др. 

 

3.1.6.1.3 .Зони с растителност,  изискващи специална намеса и режими в 

ОУП 

 

          Ландшафтните комплекси, в които присъствието на растителността има 

съществено значение, са степенувани по важност съобразно следните критерии : 

        · Територии, които са постоянни местообитания на защитени видове и  

видове с висок консервационен статус ; 

        · Територии, чието възстановяване ще допринесе не само за опазване на  

биологичното разнообразие, но и за развитие на местната икономика ; 

        · Територии, чието възстановяване ще допринесе за развитието на 

екологичния туризъм; 

        · Територии, които са или представляват части от хабитати с висока 

консервационна стойност , фигуриращи в Приложение № 1 на ЗБР и Приложение № 

1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС  

        ·   Рекреационни гори; 

     ·   Влажни зони; 

         ·   Гори с висока консервационна стойност . 

 

Новопроектираните УЗ в ОУПО не се определят  като потенциални  и 

типични местообитания на  защитените видовете растения, установени на 

територията на община Костинброд.  В предвидените  за изграждане на нови  

устройствени зони по ОУП на община Костинброд територии  не са установени 

популации на редки и защитени растителни видове и видовете, предмет на опазване.  

С реализирането на ОУП на община Костинброд не се очаква пряко  

отрицателно въздействие върху  защитените растителни  видове, локализирани 

на територията на общината. 

С ОУП не се засяга  екосистеми, горски и храстови местообитания в дъбови 

гори, скални  поляни и  типични местообитания на защитени видове. 

  Пряко въздействие върху част от растителната покривка ще има само в 

границите на  конкретната УЗ – на мястото на строителството. Това е  свързано с 

евентуалното унищожение или увреждането на повсеместно разпространени 

растителни видове и съобщества, без консервационна стойност. Възможно е 

унищожаване на фитоценози в периметъра на действие на техниката и замърсяване 

със строителни отпадъци.   
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От направеното по-горе в резюме маркиране на зоните с растителност, които 

изискват специална намеса и режими, може да се обобщи, че Общият устройствен 

план   на община Костинброд   осигурява    максималното  опазване на биологичното 

разнообразие. 

 

 

3.1.6.2.  Характеристика на  фаунистичния района  

 

 В зоогеографско отношение сухоземната фауна на България се отнася към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Поради това, че 

България е разположена основно в Евросибирската зоогеографска подобласт, но 

граничи и с Медитеранската зоогеографска подобласт, в страната се срещат два 

основни зоогеографски комплекса: северен (евросибирски), формиран от 

студеноустойчиви видове животни, и южен (медитерански), включващ множество 

топлолюбиви видове – Фиг.№14 

                                                                                                             

         

 
                                        Фиг.№ 14, Зоогеографски райони (по Георгиев 1980) 

1 – граница между Eвросибирската (А) и Средиземноворската  територия (Б); 2- граница 

между зоогеографските райони 1. Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински 

район; 4. Тракийки район; 5. Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски 

район.  

 

Според зоогеографското райониране на  южната част от   територията  на  

община  Костинброд попада в  Рило-Пирински район, а северната в Старопланински. 

 Гръбначната фауна на територията е предимно от палеарктичен тип, т. е. от 

видове, характерни за северните и най-вече за средноевропейските географски 

ширини, но се срещат също и ограничен брой видове, характерни за най-южните 

части на Европа т. е. за Средиземноморската подобласт на Палеарктика.  
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Фауната, в т. ч. и гръбначната (Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре 

проучения тип и чийто природозащитен статус у нас е най-добре регламентиран, в 

района на обекта е от видове, характерни за ниските части на страната, в т. ч. и за 

открити територии по ниските планини.  

От гръбначните фауна по-богато са представени топлокръвните животни, а 

по-бедно студенокръвните видове, което е нормално явление за територии с 

подчертано континентален климат. Студенокръвната гръбначна фауна (риби и 

земноводни) обитават водоемите и влажните зони, докато групата на топлокръвните 

(бозайници, птици и влечуги) обитават предимно сушата.  

По отношение на броя на видовете или видовото разнообразие в тези 

местообитания за селищните и крайселищни територии е около 95-100, за 

агроландшафтите около 180, за пустеещите земи около 100 и около 70-80 вида за 

водоемите и влажните зони.  

Фауна обитаваща селищните и крайселищни територии  
Този екокомплекс като среда съчетава както елементи, характерни за градска 

част – многоетажно строителство, така и елементи, характерни за екокомплекса от 

селски тип. Това са остатъци от предимно дървесната растителност в бивши дворове, 

като продукт на озеленителската дейност и като плод на самодейност от страна на 

населението – озеленени междублокови пространства. Именно поради това, а също 

поради развиващи се процеси на приспособяване на отделни видове, в този 

екокомплекс се срещат видове от групата на птиците, включително и като 

размножаващи се видове, характерни за няколко типа местообитания: сврака (Pica 

pica (L.); сива врана (Corvus corone cornix L.); черноглаво коприварче (Sylvia 

atricapilla (L.) и малко белогушо коприварче (Silvia communis Latham); кадънка 

(Carduelis carduelis (L.) и зеленика (Carduelis chloris (L.); южен славей (Luscinia 

мegarhynchos C. L. Brehм); кос (Turdus мerula L.); качулата чучулига (Galerida cristata 

(L.); черношипа ветрушка (Falco tinnunculus L.); градска лястовица (Delichon urbica 

(L.); черен ( Apus apus (L.) и алпийски бързолет (Apus мelba (L.); селска лястовица 

(Hirundo rustica L.); обикновена кукумявка (Cuculus canorus L.) и др. Многобройни са 

също домашното (Passer doмesticus (L.) и по-рядко полското врабче (Passer мontanus 

(L.); полудивият гълъб; чавката (Corvus мonedula L.), но които не гнездят по 

растителността, а основно по сградния фонд и във вътрешността на различни 

съоръжения, тъй като в този екологичен комплекс те се държат изключително като 

закритогнездещи видове. Тук обаче, се срещат и няколко вида птици, които гнездят 

и по дървесната растителност – най-често това са видовете кадънка (Carduelis 

carduelis (L.); зеленика (Carduelis chloris (L.); сврака (Pica pica (L.); сива врана 

(Corvus corone cornix L.); гугутка (Streptopelia decaocto) от откритогнездещите и 

голям синигер (Parus мajor L.); син синигер (Parus caeruleus L.); обикновен скорец 

(Sturnus vulgaris), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus (Ehr.) от 

закритогнездещите. От всички тези видове като насекомоядни се срещат двата вида 

синигери и сирийският пъстър кълвач, които търсят храната си преобладаващо по 

дървесната растителност. 

 

Фауна обитаваща агроландшафтите  
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Агроландшафтите съчетават както засегнати от човешка дейност, така и 

естествено или почти естествено развиващи се територии и елементи. В този 

екологичен комплекс най-силно засегнати от човешка дейност са териториите, заети 

от култури от едногодишни растителни видове на големи или относително големи 

площи. Тази им особеност не пречат в тях да се настаняват, включително и да се 

размножават, значителен брой естествени елементи (видове), най-голям брой от 

които са птици, като от тях най-типични за района са видовете полска чучулига 

(Alauda arvensis L.); качулата чучулига (Galerida cristata (L.); полска бъбрица (Anthus 

campestris); черноглава стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles); пъдпъдък 

(Coturnix coturnix (L.); гургулица (Streptopelia turtur (L.); яребица (Perdix perdix (L.) и 

др. от размножаващите се, а броят на гръбначните видове, търсещи храна в тях, e 

много по-голям. Тук трябва да се посочи, че в откритите агроландшафти наличието 

на дървесна растителност силно увеличава видовото разнообразие, а също и 

плътността на гръбначната фауна, в най-голяма степен при птиците, тъй като в 

такива територии се настаняват и започват да гнездят не само наземни, но и 

наземнодървесни и дори дървеснохрастови видове. Увеличението на видовия състав 

на гнездовата орнитофауна (гнездещите птици) в някои територии достига до над 50 

и дори над 100%. Следователно, въпреки малкото си количество и негорския си 

характер именно дървесната растителност в агроландшафтите е факторът, който в 

силна степен увеличава видовото разнообразие на гръбначната фауна. Естествено 

типичния облик на гръбначната фауна на този екологичен комплекс дават в най-

силна степен несвързаните или слабосвързаните с дървесна растителност видове – 

наземните, наземноподземните и подземноживеещите (под земната повърхност). 

 

Фауна обитаваща пустеещи земи  
 

Към този екокомплекс са ливадите и пасищата, където средата в тях е 

формирана от тревостои с различни височини. В тях е налице и дървесна 

растителност от храстови и дървесни видове – единични индивиди, групи и ивици от 

дървета и храсти, т. е. с негорски характер като хоризонтален строеж. Именно 

поради това гръбначната фауна в тях е много по-богата от тази на обработваемите 

земи. Най-типични за тaкива територии от гръбначната фауна, размножаваща се в 

района са видовете: зелена крастава жаба (Bufo viridis Laur.); зелен гущер (Lacerta 

viridis L.); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); ливаден гущер (Lacerta 

aglis); стенен гущер (Lacerta viridis L.); късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii); смок 

мишкар (Elaphe longissima); голям стрелец (Coluber jugularis L.); пепелянка (Vipera 

aммodytes (L.); полска чучулига (Alauda arvensis L.); качулата чучулига (Galerida 

cristata (L.); полска бъбрица (Anthus campestris); черноглава стърчиопашка (Мotacilla 

flava feldeggi Мichaheles); обикновено каменарче (Oenanthe oenanthe (L.); ръждиво 

гушо ливадарче (Saxicola rubetra (L.); черногушо ливадарче (Saxicola torquata L.), 

сиво каменарче (Oenanthe oenanthe); малко белогушо коприварче (Sylvia curruca); 

обикновено белогушо коприварче (Sylvia communis L.); червеногърба сврачка (Lanius 

collurio L.); черночела сврачка (Lanius minor L.); сврака (Pica pica (L.); кадънка 

(Carduelis carduelis (L.); обикновено конопарче (Acanthis cannabina (L.), жълта 

овесарка (Eмberiza citrinella L.); сива овесарка (Eмberiza calandra L.); зелен кълвач 
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(Picus viridis L); сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus (Ehr.); папуняк 

(Upupa epops L.); синявица (Coracias garrulus L.); обикновена калугерица (Vanellus 

vanellus L.), обикновена кукувица (Cuculus canorus L.); тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus (L.); черношипа ветрушка (Falco tinnunculus L.); сокол орко (Falco 

subbuteo L.), пъдпъдък (Coturnix coturnix (L.); яребица (Perdix perdix (L.); 

източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor (Мartin); oбикновена 

къртица (Talpa europaea L.); белозъбо сляпо куче (Nanospalax leucodon (Nordмann); 

къртица (Talpa europaea L.); лалугер (Sperмophilus (Citellus) citellus (L.); полска 

мишка (Apodeмus agrarius Pallas); горска мишка (Apodeмus sylvaticus L.); обикновена 

полевка (Мicrotus arvalis Pallas); чакал (Canis aureus L.); лисица (Vulpes vulpes L.); 

бялка (Мartes foina Erxl.); черен пор (Мustela putorius L.)] невестулка (Мustela nivalis 

L.); заек (Lepus capensis L.(Lepus europaeus Pallas) и др., а броят на гръбначните 

видове, търсещи храна в тях, e много по-голям. 

 

  В северните планински части на общината преобладаващият видов състав на 

фауната е от евросибирски или европейски тип, докато средиземноморските видове, 

поради бариерната роля на Стара планина, са малко на брой. Фауната е смесица от 

равнинни с планински видове. 

Ентомофауната е интересна и с предпоставки за висока консервационна 

значимост, поради карстовите форми и южно изложените тераси и ниши. 

             От земноводните и влечугите често срещани са обитателите на откритите 

ландшафти, които могат да се смятат за компоненти на степния биом. 

Представителите на орнитофауната: скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив 

орел (Aquila pomarina), горски бекас (Scolopax rusticola) , гълъб-хралупар (Columba 

oenas), черен кълвач (Dryocopus martius), южен белогръб кълвач (Dendrocopos 

leucotos) - видове от Червената книга на Р. България, а обикновена ветрушка (Falco 

tinnunculus) и ловен сокол (Falco cherrug) са силно зависими от местообитания с 

алпийски характер. 

Консервационно значими бозайници са представени от дивата коза (Rupicapra 

rupicapra), мечката (Ursus arctos), (Martes martes),белка (Martes foina), пъстър пор 

(Vormela peregusna). 

 

 

 3.1.6.2.1.Заплахи за загуба на биологичното разнообразие 

           

         Местообитанията в района са уязвими от дейностите,  свързани с горското 

стопанство и земеделието, добивните дейности ,а също така  и от  използването на 

водите. 

      Изсичането на гори нарушава цялостния воден баланс и има отрицателно 

въздествие върху обширни територии .  

          Общите заплахи за птиците са намаляването на хранителните им ресурси в 

района, както и разпокъсването и промяната на местообитанията. Преки заплахи за 

птиците са бракониерството (отнемането на малки и на яйца от гнездата на 

грабливите птици, отстрелване на дневни и нощни грабливи птици за трофеи или 

като “вреден дивеч”, използване на капани и примки) и други. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

135 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

Заплахите за загуба на биологичното разнообразие могат да бъдат групирани 

по следния начин: 

1. Пряко унищожаване на типични  местообитания – въздействията са от 

бракониерски  сечи, около реките и в зелените площи по населени места; 

           2. Добив на инертни материали от поречията на реките. Разкриването на нови 

кариери в неподходящи места води до безвъзвратно унищожение на ландшафта и на 

находища на редки и защитени растения и животни, до загуба на ресурси от 

местното население, до опасни свлачища и ерозия; 

3. Използване на препарати за растителна защита. Заплахата има 

многообразни прояви; 

4. Унищожаване на ливади, пасища и крайречни необработваеми земи. 

Въздействието се изразява в разораването на територии за нуждите на земеделието; 

5. Инвазивни видове – изключително опасна и агресивна заплаха за 

биологичното разнообразие; 

6.Лов; 

7. Изсичането на горите. 

 Освен, че дърветата са естествен филтър на въздуха, масовите сечи водят до 

нарушаване на равновесието в природата посредством множество вторични ефекти – 

ерозия, свлачища, "отмиване" на повърхностния почвен слой, пресушаване, 

засоляване и т.н. В горите се гнездят повечето от насекомоядните и хищни птици, 

които се хранят в съседните обработваеми площи. Унищожаването на тяхната 

гнездова база ще увеличи риска от масово размножаване на гризачи и насекоми. 

Това пък ще принуди земеделските производители да използват химикали, за да 

предпазват реколтата си, а това е скъпо и опасно. Най-запазените гори са включени в 

защитените територии и зони, но законите се престъпват всеки ден. Изсичането на 

крайречните гори, които укрепват речния бряг е една от основните причини за 

наводнения при повишаване нивата на реките. 

 

 

3.1.7. Защитени територии по ЗЗТ .Защитени зони.Вековни и 

забележителни дървета.  

              

На територията на Община Костинброд има три  ЗМ, обявени по реда на ЗЗТ.  

 

НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД. 

 

Местоположение:  Област: София, Община: Костинброд 

Площ: 2.15 хектара 

Документи за обявяване: 

Заповед No.РД-647 от 15.08.2013 г., бр. 80/2013 на Държавен вестник   647-

2013 г.  

Цели на обявяване: 

1. Опазване на растителен вид Блатно секирче (Lathyrus palustris L.) и неговото 

местообитание; 

Режим на дейности: 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
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1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на 

земята; 

2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с 

реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения; 

3. Забраняват се дейности, водещи до осушаване на терена; 

4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

5. Забранява се внасяне на неместни растителни видове; 

6. Забранява се подхранване с изкуствени торове; 

7. Забранява се разораване; 

          8. Забранява се палене на огън; 

9. Забранява се събиране на индивиди и растителен материал от вида Блатно 

секирче с изключение за научни цели. 

 

НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД   

 

Област: София, Община: Костинброд, Населено място: с. Бучин проход 

Площ: 6.98 хектара 

         Документи за обявяване:  

Заповед No.РД-644 от 15.08.2013 г., бр. 80/2013 на Държавен вестник   644-

2013 г.  

Цели на обявяване: 

1. Опазване на растителен вид Гигантски живовляк (Plantago maxima Jacq.) и 

неговото местообитание. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на 

земята; 

2.Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с 

реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения; 

3. Забраняват се дейности, водещи до осушаване на терена; 

4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

5. Забранява се внасяне на неместни растителни видове; 

6. Забранява се подхранване с изкуствени торове; 

7. Забранява се разораване; 

8. Забранява се палене на огън. 

 

 

РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА  

 

Област: София, Община: Костинброд, Населено място: с. Бучин проход, с. 

Понор 

Площ: 18.15 хектара 

Документи за обявяване: 

Заповед No.РД-646 от 15.08.2013 г., бр. 80/2013 на Държавен вестник   646-

2013 г.  

Цели на обявяване: 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
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1. Опазване на растителен вид Розмаринолистна върба (Salix rosmarinifolia L.) и 

неговото местообитание. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на 

земята; 

2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с 

реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения; 

3. Забраняват се дейности, водещи до осушаване на терена; 

4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

5. Забранява се внасяне на неместни растителни видове; 

6. Забранява се подхранване с изкуствени торове; 

7. Забранява се разораване; 

8. Забранява се палене на огън. 

 

 Защитени зони по Натура 2000 

 На територията на общината са разположени   три ЗЗ от екологичната мрежа 

Натура 2000, съгласно ЗБР . 

    По-голяма част от територията на общината е заета от ЗЗ по Директивата за 

местообитанията, съответно 28,34 % за  ЗЗ „Драгоман„ BG0000322 и 3,76 % за  

ЗЗ„Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040.   

ЗЗ „Раяновци” BG 0002001  заема 13,99 % от територията на общината.  
Таблица № 23 

Вид  

зона  

Наименование  Обща площ  

на ЗЗ ( дка ) 

Заповед за обявяване/ Решение на МС  

ЗЗ по 

 Натура 2000 

по Директивата за 

птиците 

ЗЗ „Раяновци” 

BG 0002001 

131 858,338   Заповед РД-569/05.09.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите  ( 

ДВ бр.84/2008г) ; 

 

ЗЗ по 

 Натура 2000 

Директивата за 

местообитанията 

  ЗЗ „Драгоман 

„BG0000322 

 

213571,80 Решение №122/02.03.2007 г на МС ( ДВ 

бр.21/2007г) 

ЗЗ по 

 Натура 2000 

Директивата за 

местообитанията 

ЗЗ„Западна 

Стара планина 

и Предбалкан“ 

BG0001040   

 

219 7532,6  

 

Решение №661/16.10.2007 г на МС ( ДВ 

бр.85/2007г), изменение с Решение 

№811/16.11.2010 г. на МС, ДВ 

бр.96/07.12.2010 

 

 

  1.ЗЗ  BG0002001 „Раяновци“  

 Териториален обхват – 131 858,34 дка.  

 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  за 

опазване на птиците.Намира се в землищата на Безден, Богьовци, Бучин проход, 

Градец, Дреново, Опицвет, Понор, общо 35 586 дка, 14% от територията на 
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общината. Влажните ливади Раяновци включват ценни местообитания на редки и 

застрашени видове птици – преовлажнени ливади, пасища и блато. Установени са 

196 вида птици, от които с европейско природозащитно значение (BirdLife 

International, 2004) са 84 вида, като в категория SPEC1 (световно застрашени) 

попадат 6 вида, а в категориите “застрашени в Европа” съответно в SPEC2 – 21 и в 

SPEC3 – 57 вида. От видовете срещащи се тук 45 са записани в Червената книга на 

България. Мястото е уязвимо от човешки дейности, основно свързани със 

земеделието, управлението на горите и управлението на водите. Отводняването на 

влажните зони и влажните ливади води до влошаване и загуба на ключови 

местообитания за водолюбивите видове птици. Превръщането на ливадите и 

пасищата в обработваеми земеделски земи води до пълна загуба на местообитанието 

на ливадния дърдавец и други видове птици от значение за Европейския съюз. 

Паленето на стърнищата е причина за големи пожари, в горите и тръстиковите 

масиви. Други дейности са провеждането на военни учения, разширяването на 

каменните кариери, както и незаконното изхвърляне на отпадъци. Директно 

въздействие върху птиците оказват лова, бракониерството и безпокойството. 

Районът е уязвим по отношение на дейности, свързани с урбанизацията и 

индустриализацията. Заплаха за мястото са и изграждането на ветроенергийни 

паркове. 

 Раяновци обхваща влажните ливади, разположени в долината между град 

Драгоман и село Цръклевци, включително Драгоманското блато, Чепън хребет и 

карстовите хълмове, разположени от Драгоман до землищата на селата Безден, 

Богьовци и Понор на юг. Източната граница на местността минава по пътя София - 

Годеч в частта му от Белидие хан до района на Въртопите.  

 Влажните ливади са обрасли с мезофилна тревна растителност, доминиран от 

Carex SPP, Poa pratensis, Alopemrum pratensis, Poa sylvicola, Lolium perenne и т.н. 

(Бондев, 1991). Дренажни канали са прокарани през по-голямата част от 

територията. Те са оградени от единични групи от върба Salix SPP и тополови 

колани Populus SPP, както и ивици от блатна растителност - тръстика, папур Тypha 

SPP и т.н. Разпространената коприва Urtica Dioica расте по дигите на каналите и 

осигурява основно убежище на ливадният дърдавец Crex в началото на пролетта и 

началото на размножителния сезон.  

 Типично блатна растителност обхваща части от Драгоманското блато и някой 

водни басейни остават на места през цялата година. От 50-те години насам 

дренажната система спря да работи и естествения процес на възстановяване на 

Драгоманското блато започна. До 2005г. блатото обхваща площ от близо 400 

хектара. Възвишението Чепън е обрасло с xerophyte и calciphyle трева и храстова 

растителност, с присъствие на редки и ендемични растителни видове. На някои 

места има насаждения от бор /Pinus Nigra/ и разпръсната широколистна гора.  

 Раяновските ливади включват ценни местообитания на редки и застрашени 

видове птици: 196 вида птици са регистрирани в района, от които 84 са от 

европейско природозащитно значение (BirdLife, 2004) - 6 вида са включени в 

категория SPEC1 (световно застрашени), 21 в SPEC 2 и 57 в SPEC 3 като застрашени 

в Европа. Четиридесет и пет от видовете, които обитават там, са изброени в 

Червената книга на България. Районът е от световно значение за ливадния дърдавец, 
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който гнезди тук редовно, както и за още 11 вида с Европейско значение, включени 

Приложение I на Директива Птици. Той е един от най-важните места в страната за 

Полска бъбрица - Anthus campestris, белоока потапница Aythya, змияр чучулига 

Calandrella brachydactyla и Градинска овесарка Emberiza hortulana. Районът 

поддържа значителни популации на Орел змияр Circaetus gallicus, обикновен 

пъдпъдък Common Quail Coturnix coturnix, Червеногърба сврачка, Lanius collurio, 

Woodlark Lullula дървесница.  

 Районът е чувствителна към последствията от човешки дейности, свързани 

главно със земеделието, горското стопанство и управлението на водите. 

Отводняването на влажните зони и промяната на водния режим на влажните ливади 

причинява отводняването и влошаване на ключови местообитания за застрашените 

видове. В допълнение, разораването на ливадите в обработваеми земи води до пълна 

загуба на местообитанието за Ливадния дърдавец и други застрашени видове от 

европейско значение. Изгарянето на растителност след прибиране на реколтата в 

обработваемите земи причинява големи пожари покрай речните корита и горските 

местообитания. Други дейности, водещи до влошаване на местообитанията на 

птицитем са разширяването на каменните кариери, недостатъчно добро управление 

на отпадъците, лов, бракониерство, алпинизъм, парапланеризъм и делтапланеризъм, 

засягащи изключително птиците по време на размножителния им сезон. Районът е 

уязвим за дейности, свързани с индустриализация, урбанизация, както и с 

производството на електроенергия чрез вятърни генератори, които могат значително 

да навредят на местообитанията. Инвестиционни проект за изграждане на 

ветроенергийни паркове в района вече съществуват.  

 През 1997 г. територията е обявена за Орнитологично важно място от BirdLife 

International. 

  В ЗЗ „Раяновци“ се забранява: 

-премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на 

земеделските земи като такива; 

-залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

-използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

-косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника 

и преди 15 юли; 

-извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на 

мочурища, ливади и естествени водни обекти; 

-подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни 

такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти; 

-косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 

- паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност. 

 

Цели на опазване  

 

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

 Птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002001 „Раяновци“ 

Птиците, предмет на опазване са дадени  в таблица №. 

 
           Таблица №24 

Вид Латинско наименование 
Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus  

Ловен сокол Falco cherrug  

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla  

Турилик Burhinus oedicnemus  

Голяма бяла чапла Egretta alba  

Бял щъркел Ciconia ciconia  

Осояд Pernis apivoris  

Малка пъструшка Porzana pusilla  

Средна пъструшка Porzana parva  

Голяма пъструшка Porzana porzana  

Кокилобегач Himantopus himantopus  

Козодой Caprimulgus europaeus  

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra  

Ливаден дърдавец Crex crex  

Градинска овесарка Emberiza hortulana  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus  

Голям воден бик Botaurus stellaris  

Орел змияр Circaetus gallicus  

Ливаден блатар Circus pygargus  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria  

Тръстиков блатар Circus aeruginosus  

Малък воден бик Ixobrychus minutus  

Белоока потапница Aythya nyroca  

Черен щъркел Ciconia nigra  

Ръждива чапла Ardea purpurea  

 

ПТИЦИ по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие , предмет 

на опазване  ЗЗ BG0002001 „Раяновци“ 

 
                Таблица №25 

Вид Латинско наименование 
Орко  Falco subbuteo 

Кафявоглава потапница  Aythya ferina 

Крещалец  Rallus aquaticus 

Лиска  Fulica atra 

Обикновен мишелов  Buteo buteo 
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Малък ястреб  Accipiter nisus 

Черношипа ветрушка  Falco tinnunculus 

Черноврат гмурец  Podiceps nigricollis 
 

 

 2. ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 

 Териториален обхват – 213 571,8 дка. 

 • Защитена зона “Драгоман” BG0000322 - обявена с решение № 122 от 

02.03.2007г. на Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г., на 

основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, която представлява 

Защитена зона хабитати. Намира се в землищата на с. Безден, Богьовци, Бучин 

проход, Градец, Дреново, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор, Царичина – 82 053 дка, 

28% от територията на общината. Зоната опазва 100% от националната площ на 

местообитание 7230. 

  Една от най-важните за опазване на приоритетното местообитание 40А0 и 

други асоциирани със същите условия приоритетни местообитания 91H0, 6110, 6210, 

6240. Това е единствената зона, в региона на Софийска равнина, където ще се опазва 

Spermophilus citellus. Зоната е застрашена от дрениране на Драгоманското и 

Алдомировското блата. Първото е изчезнало след създаване на система от канали и 

помпена станция в миналото. Алдомировското блато е изчезнало по- късно заради 

връзката с Драгоманското и заради военни учения в близост. Зоната e застрашена от 

западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените 

сухи тревни местообитания върху по- дълбоки почви и съответно най-добрите 

местообитания за Spermophilus citellus. Съществуват планове за изграждане на 

вятърни паркове върху приоритетните местообитания, които биха унищожили 

значителни площи от тях. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0000322 

Драгоман). 

   

 Защитената зона обхваща oбширен карстов район в югозападните 

предпланиния на Стара планина. Най-значимите природни дадености тук са 

Драгоманското и Алдомировското блато (единствените запазени карстови блата в 

България, възстановени последното десетилетие), карстовите възвишения Чепън, 

Три уши и други по-малки, както и влажните ливади между Големо Малово и 

Цръклевци.  

 Значими скални образувания има около Белидие хан. По северния склон на 

Чепън са запазени естествени широколистни гори.  

 Територията опазва 100% от националната площ на местообитание 7230 – 

Алкални блата. Територията е от най-важните за опазване на приоритетното 

местообитание 40А0 - Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества и 

други асоциирани със същите условия приоритетни местообитания 91H0 - 

Панонски гори с Quercus pubescens, 6110 - Отворени калцифилни или базифилни 

тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210 - Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia),  62А0 - Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества. Това е единствената зона, в региона 

на Софийска равнина, където ще се опазва Spermophilus citellus.  
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 Зоната е застрашена от дрениране на Драгоманското и Алдомировското блата. 

Първото е изчезнало след създаване на система от канали и помпена станция в 

миналото. Алдомировското блато е изчезнало по-късно заради връзката с 

Драгоманското и заради необмислени военни маневри в близост. Зоната e 

застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-

естествените сухи тревни местообитания върху по-дълбоки почви и съответно най-

добрите местообитания за Spermophilus citellus. Съществуват планове за изграждане 

на вятърни паркове върху приоритетните местообитания, които биха унищожили 

значителни площи от тях.  

 

 Цели на опазване  

 

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

  

 Типове местообитания, предмет на опазване ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 

            
                     Таблица №26 

Типове местообитания от 

Приложение І от Директива 

92/43 

Наименование  

91 Е0*  Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus 

glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от 

Chara Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara 

spp. 

6110*  Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi  

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous 

substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) 

62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern 

sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) 

6510 Низинни сенокосни ливади Lowland hay meadows (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) Petrifying 

springs with tufa formation (Cratoneurion) 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 
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8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European 

limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Galio-Carpinetum 

oak-hornbeam forests 

40А0 Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 

Subcontinental peri-Pannonic scrub 

91Н0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus 

pubescens 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey 

oak-sessile oak forests 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or 

Hydrocharition-type vegetation 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 

(Molinion caeruleae) Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-

silt-laden soils (Molinion caeruleae) 

 

Бозайници, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 
                  Таблица №27 

Вид  Латинско наименование  
Видра Lutra lutra 

Европейски вълк Canis lupus 

Пъстър пор  Vormela peregusna 

Лалугер  Spermophilus citellus 

Южен подковонос  Rhinolophus euryale 

Средиземноморски подковонос  Rhinolophus blasii 

Дългопръст нощник  Myotis capaccinii 

Дългоух нощник  Myotis bechsteini 

Широкоух прилеп  Barbastella barbastellus 

Дългокрил прилеп  Miniopterus schreibersii 

Остроух нощник  Myotis blythii 

Трицветен нощник  Myotis emarginatus 

Голям нощник  Myotis myotis 

Голям подковонос  Rhinoliphus ferrumequinum 

Малък подковонос  Rhinolophus hipposideros 

Подковонос на Мехели  Rhinolophus mehelyi 

 

Земноводни и влечуги, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 
                   Таблица №28 

Вид  Латинско наименование  
Обикновената блатна костенурка  Emys orbicularis 

Голям гребенест тритон  Triturus karelinii 

Жълтокоремна бумка  Bombina variegata 

Шипоопашата костенурка  Testudo hermanni 

 

Безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 
          Таблица №29 

Вид  Латинско наименование  
Лицена  Lycaena dispar 

Торбогнездница  Eriogaster catax 
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Полиоматус  Polyommatus eroides 

Карабус  Carabus hungaricus 

*Ручеен рак Austropotamobius torrentium 

Бисерна мида Unio crassus 

 

 

Растения, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000322 „Драгоман“ 
                   Таблица №30 

Вид  Латинско наименование  
Жлезиста алдрованда  Aldrovanda vesiculosa 

Обикновена пърчовка  Himantoglossum caprinum 

Карниолска пушица  Eleocharis carniolica 

 

 

 

 3.ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан “ 

 Териториален обхват – 2 197 532,60 дка. 

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

фауна “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 – приета с Решение № 

661/16.10.2007г. на Министерски съвет - Защитена зона хабитати. Намира се в 

землищата на с. Бучин проход и Дреново.Много малка част от територията на 

община Костинброд попада в тази защитена зона- 3,8% от територията на общината, 

но като цяло, тя е една от малкото зони в България, където голям брой горски 

местообитания достигат оценка B от националното покритие и са в относително 

добро състояние. Зоната е едно от 2- те места в България с доказано постоянно 

присъствие на рис. В зоната постоянно се намират няколко мечки, като всички те са 

мигранти или от планините в Сърбия или от Централните части на Стара планина, 

но биват бързо убити от бракониери. Тук е единственото място между тези два 

центъра на разпространение, където мечката може да формира мета-популация с 

голямо биокоридорно значение за възстановяване генетичният обмен между тези 

популации. Мечката и рисът са основни видове на основата на които са определени 

границите на зоната. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0001040 Западна 

стара планина – Предбалкан).   

 Територията включва планинските вериги на Стара планина от Искърския 

пролом към западната част на планината в България, граничеща със Сърбия. В по-

високите части нефрагментираните горски територии доминират с значимите за 

областта на вековни букови и иглолистни гори. В ниските планински райони 

ландшафта е мозайка от дъбова гора, храсти и сухи тревни местообитания, 

използвани като обширни пасища, ливади и други земеделски земи, повечето от 

които изоставени.  Околностите на езерото Рабиша също са включени в територията, 

както и околните хълмове, които са пряко свързани с останалите части от 

територията.  

Реките на защитената зона са запазени в естественото или полу-естественото им 

състояние. Те следват естествените си речни корита и зоните на техните крайречни 

тераси са слабо фрагментирани.  
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 В крайречните гори от Alnus елша и Salix SP (приоритетно местообитание 

91E0) се е формирала една от най-качествените крайречни галерии в страната. 

Ихтиофауната е изключително богата и наброява (като важен хранителен ресурс за 

стабилността на популацията на видри) девет вида, пет от които са включени в 

Приложение II от Директива 92/43 / ЕИО. Това прави защитената зона "Западна 

Стара Планина и Предбалкан" една от най-ценните територии за защита на 

ихтиофауната. Естествена речна система на планината и връзката и с река Дунав са 

от голямо значение за миграцията на рибите.  

 Видовете и местообитанието им в защитената зона „Западна Стара Планина и 

Предбалкан” са уязвими от възможно изграждане на водноелектрически централи. 

Веднъж изградени, те биха отнели до 90% от водата, което ще доведе до силно 

негативни промени в речните и крайречните местообитания.    

 Значителна заплаха е изсичането на крайречните гори. То често се обосновава 

с необходимостта от контрол на наводненията - мярка, която често води до точно 

обратния ефект. Корекциите върху речното корито както и друго хидротехническото 

строителство, а също така и засаждането на горски монокултури също са заплаха за 

речните и крайречните местообитания. Широко разпространият привнесен вид 

Amorfа fruticosa (който е много агресивен, особено върху влажни низини на 

речнитетераси) е друга заплаха за естествените екосистеми. 

 

 Цели на опазване  

 

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

         

    Типове местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна 

Стара планина и Предбалкан “ 

            
                    Таблица №31 

Типове местообитания 

от Приложение І от 

Директива 92/43 

Наименование  

91 Е0*  Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus 

glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от 

Chara Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara 

spp. 
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3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion Water courses of plain to montane 

levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion 

vegetation 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества Alpine and Boreal 

heaths 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo Bushes with Pinus mugo and 

Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик Juniperus 

communis formations on heaths or calcareous grasslands 

6110*  Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of 

the Alysso-Sedion albi 

 

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous 

substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) 

6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in 

mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe) 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества Sub-continental steppic 

grasslands 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 

(Molinion caeruleae) Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-

silt-laden soils (Molinion caeruleae) 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс Hydrophilous tall herb fringe 

communities of plains and of the montane to alpine levels 

6510 Низинни сенокосни ливади Lowland hay meadows (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Планински сенокосни ливади Mountain hay meadows 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища Transition mires 

and quaking bogs 

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) Petrifying 

springs with tufa formation (Cratoneurion) 

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс Siliceous scree of 

the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia 

ladan 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове Siliceous 

rocky slopes with chasmophytic vegetation 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-

Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii Siliceous rock with 

pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-

Veronicion dillenii 

8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public 

9110 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech 

forest 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European 

limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Galio-Carpinetum 
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oak-hornbeam forests 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines 

9260 Гори от Castanea sativa Castanea sativa woods 

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) Acidophilous Picea forests of the montane to 

alpine levels (Vaccinio-Piceetea) 

9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен 

бор (Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines 

40А0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 

Subcontinental peri-Pannonic scrub 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Oro-Moesian 

acidophilous grasslands 

91BA Мизийски гори от обикновена ела Moesian silver fir forests 

91CА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори Rhodopide and 

Balkan range Scots pine forests 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods 

with Quercus petraea and Carpinus betulus 

91Н0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus 

pubescens 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey 

oak-sessile oak forests 

91W0 Мизийски букови гори Moesian beech forests 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods 

 

  Бозайници, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара 

планина и Предбалкан “ 

 
                   Таблица №32 

Вид  Латинско наименование  
Видра Lutra lutra 

Европейски вълк Canis lupus 

Пъстър пор  Vormela peregusna 

Лалугер  Spermophilus citellus 

Южен подковонос  Rhinolophus euryale 

Средиземноморски подковонос  Rhinolophus blasii 

Дългопръст нощник  Myotis capaccinii 

Дългоух нощник  Myotis bechsteini 

Широкоух прилеп  Barbastella barbastellus 

Дългокрил прилеп  Miniopterus schreibersii 

Остроух нощник  Myotis blythii 

Трицветен нощник  Myotis emarginatus 

Голям нощник  Myotis myotis 

Голям подковонос  Rhinoliphus ferrumequinum 

Малък подковонос  Rhinolophus hipposideros 

Подковонос на Мехели  Rhinolophus mehelyi 

Рис  Lynx lynx 

Добруджански(среден) хомяк Mesocricetus newtoni 

*Кафява мечка Ursus arctos 
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Земноводни и влечуги, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна 

Стара планина и Предбалкан “ 

 
                  Таблица №33 

Вид  Латинско наименование  
Обикновената блатна костенурка  Emys orbicularis 

Голям гребенест тритон  Triturus karelinii 

Жълтокоремна бумка  Bombina variegata 

Шипоопашата костенурка  Testudo hermanni 

Шипобедрена костенурка Testudo graeca 

   Гребенест тритон  Triturus cristatus 

 

Риби, предмет на опазване в  ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и 

Предбалкан “ 

 
                   Таблица №34 

Вид  Латинско наименование  
Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis 

Обикновен щипок Cobitis taenia 

Главоч Cottus gobio 

Балканска кротушка Gobio kessler 

Балканска кротушка Gobio uranoscopus 

  Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 

  Балкански щипок Sabanejewia aurata 

 

Безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара 

планина и Предбалкан “ 

 
                           Таблица №35 

Вид  Латинско наименование  
Лицена  Lycaena dispar 

Торбогнездница  Eriogaster catax 

Полиоматус  Polyommatus eroides 

Карабус  Carabus hungaricus 

*Ручеен рак Austropotamobius torrentium 

Бисерна мида Unio crassus 

Ивичест теодоксус Theodoxus transversalis 

Кордулегастер Cordulegaster heros 

Обикновен паракалоптенус Paracaloptenus caloptenoides 

* Callimorpha quadripunctaria 

 Gortyna borelii lunata 

Обикновен сечко Cerambyx cerdo 

Бръмбар рогач Lucanus cervus 

Буков сечко Morimus funereus 

*Осмодерма Osmoderma eremita 

Рисодес Rhysodes sulcatus 

*Алпийска розалиа Rosalia alpina 
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Растения, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина 

и Предбалкан “ 
                  Таблица №36 

Вид  Латинско наименование  
Червено усойниче Echium russicum 

Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum 

Карпатска тоция Tozzia carpathica 

 Dicranum viride 

 Buxbaumia viridis 

 

Предвижданията на ОУП, касаещи разположените в и в  близост до ЗЗ нови 

УЗ  не влизат в противоречие с режимите, определени със Заповед РД-569/05.09.2008 

г. на Министъра на околната среда и водите  ( ДВ бр.84/2008г) , Решение 

№122/02.03.2007 г на МС ( ДВ бр.21/2007г) и Решение №661/16.10.2007 г на МС ( 

ДВ бр.85/2007г), изменено с Решение №811/16.11.2010 г. на МС, ДВ 

бр.96/07.12.2010 
 

Защитени вековни и забележителни дървета 

 

           При направената справка в регистъра на вековните дървета,   по реда на чл. 

109 от Закона за биологичното разнообразие се установи, че на територията на 

община Костинброд   няма заведени в държавния регистър  защитени вековни и 

забележителни  дървета .  

       

 Зелена система  

 

Преобладаващо участие в озеленените площи на селищата на общината, имат 

декоративните широколистни растителни дървесни и храстови видове. 

    Като места за съсредоточаване на флора на територията на общината могат 

да се посочат и декоративните и овощни насаждения в частните имоти. 

Според класификацията на населените места в България по отношение  

числеността на населението, град Костинброд се причислява към малките градове. 

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони определя, че към зелената система на градовете се 

включват всички видове паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни и 

горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни 

насаждения и разсадници. Нормативно според тази Наредба, за много малките 

градове като Костинброд, обществените озеленени площи трябва да осигуряват най 

- малко 8 кв.м. на жител и 1,30 кв.м./жител гробищен терен. 
Анализът и идентификацията, които са направени в схемата на зелената 

система на града – съществуващо положение, по отношение на озеленени терени в 

структурата 

на града показва, че: 

По отношение на нормативно определените озеленени площи, които 

формират зелената система на гр. Костинброд /зелени площи за обществено 
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ползване и защитни насаждения/, в строителните граници на града заемат площ от 

96,68 дка. 

Това прави задоволеност с озеленени площи за обществено ползване на 

всеки жител на гр. Костинброд от 0.80 кв.м. Въз основа на това може да се направи 

извода, че по този устройствен показател, наличните озеленени площи не достигат 

минималната норма от 8 кв.м. 
Без да участват при определяне на показателя за озелененост на града по 

Наредба № 7, в структурата на града има и други площи под вегетационна покривка, 

които имат принос за формиране на облика му като добре озеленен град – 

озеленените частни имоти в жилищните територии, пустеещи сега терени със 

саморасла растителност в строителните граници на града и по неговата периферия, 

крайречни терени, които все още не са паркоустроени и др. 

Зелената система на град Костинброд е формирана чрез следните основни 

групи: 

- зелени площи за широко обществено ползване – 96.68 дка 

градини 49,73 дка  

крайречни и изолационни озеленявания 28,45 дка  

озеленяване на пътища, улици 18,50 дка - 

- зелени площи за ограничено ползване – 75,30 дка 

озеленяване на училища, медицински заведения 75,30 дка  

озеленяване в нискоетажно застрояване /няма данни/ 

озеленяване в средноетажно застрояване 

- озеленени терени със специално предназначение - 173,7дка 

спортни и рекреационни терени 61,1 дка  

гробищни паркове 112,6 дка  

- озеленени терени със специални функции – 668,7 дка 

панаирна площ - 622,7 дка 

археологичен обект - 46,0 дка 

Анализът, който е направен за озеленените площи на територията на града 

показа, че те са в добро състояние, за тях се полагат поддържащи грижи и се 

извършват ремонти, както със средства на общината, така и по Програми. 

Организацията на зелените площи по отношение на поддържането им е в зависимост 

от административната им структура, като се извършва контрол на състоянието и 

планиране на грижите за поддържането им.При сегашната структура на градската 

територия, по-голямата част от озеленените територии с по-големи площи са 

съсредоточени в южната част на града. 

От една страна това е целесъобразно от екологична гледна точка, защото там 

е съсредоточена и основната част от промишлената зона на града и така се получава 

известна компенсация на негативното й въздействие. От друга страна обаче, в 

северната част на града се чувства известен недостиг на озеленени площи с детски и 

спортни площадки и рекреационни територии. В този смисъл може да се направи 

извода, че по отношение на площното местоположение на елементите на 

зелената система, има известен дисбаланс между северната и южната част на 

града. 
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Съществен структурен елемент на зелената система, който осигурява 

пространствена обвързаност между отделните й съставни части, е уличното 

озеленяване. От извършения анализ се установи, че в това направление в 

Костинброд има още какво да се желае. По много от улиците, където има площна 

възможност и няма проведено за сега засаждане на улична декоративна дървесна 

растителност, следва да се помисли за изготвяне на проекти и програми за 

реализация. Тук не се визират тези улици, при които габаритът им от проведената 

регулация не позволява това. Дървесната и храстовата растителност в озеленените 

площи на гр. Костинброд е основно широколистна - 90 %. Преобладават видовете 

явор, ясен, конски кестен, липа, и др. Предвид характера на застрояване, а имено 

индивидуални къщи с двор се разчита на зеленината от дворните пространства за 

постигане на нужният екологичен ефект. Участието на иглолистната дървесна 

растителност е много огранинчено – едва 5 %, с преобладаващо участие на видовете: 

смърч, черен бор, ела, туя, и др.Храстовата растителност /широколистна и 

иглолистна/, също има ограничено участие в композиционната структура на 

озеленените площи – 5 %. Основно са използвани видовете: форзиция, жасмин, 

спирея, лигуструм, юка, симфорикарпус, юниперус и др. 

Основният извод, който беше направен от анализа на зелената система на гр. 

Костинброд е, че въпреки известният площен дисбаланс в градската структура, тя е 

добре развита и е с потенциал за още по-голямо разрастване. Показател за 

значението, което й се отдава от общинската администрация е и факта, че град от 

мащабите на Костинброд . 

В строителните граници на града и в близките му околности има голям 

териториален и функционален потенциал за развитие на зелената система, което 

трябва да намери отражение в Общия устройствен план както по отношение 

площното покритие, така и по разнообразяване на функционалното предназначение 

на озеленените площи и тяхната обвързаност с помоща на уличното озеленяване 

С ОУП се предвижда увеличаване на зелените площи от 749 ха  на  2174ха, 

което представлява увеличение с 5,59 % . 

     Важен елемент сред обектите на зелената система със специфично 

предназначение са гробищните паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие 

с Наредба № 2/2011 на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове 

(гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 

2011 г.) 

               Общата площ на всички гробищни паркове в Община  Костинброд  е 13  ха.           

Наличните площи са по  норматива по чл. 31, ал. 2 от Наредба № 7/2003 на МРРБ. 

Реално обаче,  недостиг на свободни площи е налице. 

 Гробищният парк на гр. Костинброд  е с площ 112,6 дка,като е осигурена 

гробищна площ на жител от 0,93 кв.м. при минимална норма 1,30кв.м. И по този 

устройствен показател се установява, че града не е усигурен с достатъчно площ на 

жител, в сравнение с нормативния минимум от 1.30 кв. м. 

Предвижданията на ОУП са за увеличение на териториите за гробищни 

паркове от 13 до 16 ха.                                                                                                            

 

 Гори 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

152 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

Територията на община Костинброд попада в района на дейност на 

„Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград, към „Държавно горско 

стопанство Сливница“. 

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница” е най-

новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие. Разположено е 

върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара 

планина, в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище. 

 Държавно горско стопанство “Сливница” е получило името си от най-

големия град, намиращ се на територията му, в който е и седалището на 

стопанството. На север граничи с Държавно горско стопанство “Годеч” и Държавно 

горско стопанство “Своге”, на изток – с Държавно горско стопанство“София“, на юг-

югозапад с Държавно горско стопанство “Брезник” и Държавно горско стопанство 

“Трън”, на запад посредством държавната граница – с Република Сърбия.  

Общата площ е 24 426 ха, като 17 238 ха са държавни горски територии. От 

тях близо 32% са защитени зони по НАТУРА 2000, а 2,2% - гори във фаза на 

старост.  

На територията на стопанството попадат пет защитени зони от екологична 

мрежа Натура 2000, обявени по Директива за местообитанията, на основание Закона 

за биологичното разнообразие: „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан”, 

„Раяновци”, „Мещица” и „Алдомировско блато”, които са приблизително 40% от 

общата площ на стопанството. 

Лесистостта е 82%. Релефът е хълмисто-планински, преобладават 

наклонените терени. Надморската височина варира в диапазона от 450 до 1100 

метра. Различията в надморската височина и голямата площ на горското стопанство 

определят и разнообразието в климатичните елементи, имащи значение за 

развитието на горскодървесната растителност.  

Според справочника “Климатичните райони на България и техния климат - 

1963 година” на Л. Събев и Св. Станев, територията на горското стопанство попада в 

три климатични района на Умерено-континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област:  

- Климатичен район на високите полета в Западна Средна България.  

-Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна 

Средна България (700-1000 м.н.в.).  

- Планински климатичен район – среднопланинска част (1000-2000 м.н.в). 

Най-високата точка  на общкина Костинброд е около 1155 м (северно от с. 

Чибаовци). В южната част на общината релефът е равнинно-хълмист. 

 Средната надморска височина на Софийското поле е 550 м.( Климатичен 

район на хълмистите и нископланинските части наЗападна Средна България (700-

1000 м.нв)), като горите са предимно чисти или смесени от космат дъб, цер и 

спътниците им -мъждрян, клен, дива круша и др. Създадените култури са предимно 

от черен и бял бор. 

В про-високите части горите са предимно чисти или смесени от зимен дъб, 

бук, цер, благун и спътниците им -мъждрян, клен, дива круша и др. Създадените 

култури са предимно от бял и черен бор, както и от смърч и други. 
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Най-голямо разпространение в района имат церът, зимният дъб, черният бор и 

 габърът, които заедно с косматия дъб и келявия габър създават облика на 

дървесната растителност. 

 Според «Класификационна схема на типовете горски месторастения в 

Република България», 2011 год. ТП «ДГС Сливница» попада в Мизийска 

горскорастителна област, подобласт Краищенско-Ихтиманска подобласт. Във 

вертикално отношение горското стопанство заема предпланинския и 

нископланинския подпояс на Стара планина, Люлин.  

Общата площ на ТП „Държавно горско стопанство Сливница” е 24 862.0 ха, 

от която 19 103.0 ха е дървопроизводителна площ и 5 654.0 ха е 

недървопроизводителна площ.  

Разпределение на общата площ по вид на земите е представена в следната 

таблица № 37. 

 
                 Таблица № 37, Резюме на  горскостопанския план на ТП «ДГС Сливница 

 

Залесената площ е 19 119.6 ха или 77.0 % от общата площ.  

Цялата територия стопанисвана от ТП „ДГС Сливница” е категоризирана като 

територии със защитни и специали функции. 

 Общата площ на стопанството е 24389 ха, като повече от 2/3, 17230 ха е 

държавна горска територия (ОГФ 1 към 31.12.2015 г.), а останалата е общинска и 

частна собственост. 18606 ха от площта е залесената и 5783 ха незалесена. Основна 

част от залесената е заета от издънкови гори – 10490 ха, иглолистни култури – 5286 

ха и нискостъблени гори – 2494 ха.  

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 

16986 м куб. Предвид характеристиките на основната част насаждения – 

нискобонитетни издънкови и иглолистни култури на възраст 20 – 40 години, 

създадени върху бедни и среднобогати месторастения, около 50% от ползването на 

дървесина се осъществява от отгледни и санитарни сечи. Добиват се основно дърва 

за огрев и технологична дървесина за преработка.  

Разпределението на залесената площ по вид на горите е дадено в Таблица № 38. 

 
       Таблица №38, Резюме на  горскостопанския план на ТП «ДГС Сливница 

Вид на горите  Площ в ха  

Иглолистни 7759 

Широколистни високостъблени 700 

Издънкови за превръщане 13332 

Нискостъблени  3071 

Вид на земите  %  Площ в ха  

Залесена  77,0 19119,6 

Незалесена 

дървопроизводителна 

0,4 88,8 

Недървопроизводителна 

площ  

22,6 5636,6 

Общо :  24 845,0  
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Общо:  24862,0 

 

Преобладават издънковите гори за превръщане в семенни – 13 332,0 ха (54,0% 

от залесената площ), следват иглолистните гори – 7 759,0 ха (31,0% от залесената 

площ), широколистните високостъблени гори – 700,0 ха (3,0% от залесената площ) и 

нискостъблените гори – 3071,0 ха (12 % от залесената площ).  

Незалесената дървопроизводителна площ (сечища, голини и пожарища) е 

105,0 ха. Голините заемат площ от 24,0 ха, сечищата – 63,0 ха, а пожарищата – 18,0 

ха.  

Недървопроизводителната площ е 5654,0 ха или 22,7 % от общата площ на 

горското стопанство. С най-голям дял са поляните – 3618,0 ха (14,6% от общата 

площ), следвани от лесонепригодните площи, съответно 2 036,9 ха (8,18% от общата 

площ) .  

Горите на стопанството са разпределени в три пояса със съответните 

подпояси, а именно:  

Съгласно мониторингови данни на ТП ДГС "Сливница",след приключване на 

горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2019 г. е извършена оценка на 

въздействието им върху ключови елементи на околната среда, съседни имоти и 

инфраструктура на територията на стопанството. От изготвените и направени оценки 

на въздействието може да се направи следното  заключение: 

 Значителни повреди по подраста в насажденията не са установени.  

По оставащия дървостой не са констатирани повреди над допустимите /над 

2% по брой от оставащите на корен дървета/.  

Ограничени са до минимум случаите, при които се създават условия за 

активиране на почвена ерозия върху тракторните и коларски пътища, като на 

местата с опасности за развитие на ерозионни процеси пътищата са рехабилитирани.  

В насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както лежаща, 

така и стояща.  

Не са установени съществени нарушения на изисквания за опазване на 

водните течения. Не са констатирани неблагоприятни въздействия след извеждане 

на сечта върху съседни насаждения и инфраструктура.Ограничено е до минимум 

разпространението на инвазивни видове. 

 

 

   В Стратегическия план за развитие на горския сектор в страната (2014-2023 

г.)  се препоръчва да се използват фондовете за развитие на селските райони, за да се 

допринесе за насърчаване на социалните функции на устойчивото управление на 

горите, повишаване на осведомеността, обучението и комуникацията между 

местните горски производители и органи; да се оценят и подобрят ефекта от мерките 

в областта на горското стопанство в рамките на политиката за развитие на селските 

райони; да се подобри извършваното остойностяване на ползите, които горите 

осигуряват на обществото, и чрез устойчиво управление на горите да се намери 

точния баланс между предоставянето на различните стоки и услуги. Горите и 

горските екосистеми са тези, които съхраняват най-голям дял от естественото 

биологично разнообразие. 
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С устройствените си предвиждания, правила и нормативи, ОУПО Костинброд  

отчита освен изискванията за социализацията на туристическите локализации, така и 

изискванията за опазването на всички ценни природни и антропогенни дадености - 

природозащитени обекти, биоразнообразие, характерен ландшафт, недвижимо 

културно и историческо наследство.  

ОУП  предлага функционално зониране и режим на ползване, конкретизира 

основните рекреационни дейности и предвижда необходимото обслужване на тези 

територии. Те биха имали добри изгледи за функционално и композиционно 

осмисляне като територии с рекреационни функции. При по-подробно устройване на 

тези терени ще се обособят крайселищни паркове за ежедневно ползване от местните 

жители, както и гостите на общината с достатъчна площ за изграждане на кътове за 

различни рекреационни занимания и това ще допринесе както за по-пълноценната 

реализация на жизнената дейност в общината, така и за оформянето на ландшафта в 

този район. Тяхното съдържание ще е богато на разнообразни атракции с екстремен 

или по-спокоен характер.  

ОУП запазва всички естествени зелени структури,  в обхвата на 

принадлежащите земи на водните обекти по смисъла на Закона за водите и 

предвижда тяхното опазване, доколкото не възпрепятстват естествения отток, както 

и поддържането на обектите. Предназначението им е осигуряване срещу ерозионни 

процеси; превръщане на част от надземния отток в подземен (осигурява подхранване 

на оводнената част в по-продължителен период и с по-ниска скорост на протичане 

на водите); предпазване (филтриране) на вредности от селскостопанските дейности – 

разтворени торове и препарати за растителна защита. Едновременно с това, те 

осигуряват «зелени коридори» – непрекъснатост на зелените и природните ареали, 

увеличаващи възможностите за активна аерация, както и естествени връзки за 

локални миграции на животински видове. Не на последно място, крайречните зелени 

структури представляват характерен ландшафтен акцент.  

В  ОУП не се предвиждат дейности, които противоречат на с режима на 

опазване на  ЗЗ и ЗТ. Не се зясягат влажни зони.  Реализирането на ОУП няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на популации,   видове и местообитания - 

предмет на опазване.  Не  се очаква нарушаване на целостта, структурата и 

функциите на зоните. 

Не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитените зони  

и/или безпокойство на видове- предмет на опазване в зоните . 

 

   3.1.8 Ландшафт 

 

3.1.8.1.Ландшафтно райониране  

 

      Според последното райониране на България ( П.Петров,1997г),  северната 

част от територията  на община Костинброд  попада в  Старопланинска зонална 

област, Западностаропланинска подобласт,а южната част на общината  в 

Южнобалканска котловинна област,Витошко-Ихтиманска подобласт. 

 
                                     Фиг..№15 
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      Според съществуващата класификация на ландшафтите, те могат 

да се обединят условно в 4 групи:  
 

1) В зависимост от преобладаващото участие на природни или 

антропогенни компоненти:  

- природни ландшафти - те са формирани под влияние на природните 

фактори и не попадат под въздействие на човешката дейност. Устойчивостта на 

тяхната структура се определя от процесите на саморазвитие и саморегулиране (в 

повечето случай това са и ландшафтите попадащи под защитата на държавното и 

природно законодателство), 
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- антропогенни ландшафти - те са резултат от човешката дейност, която 

променя в различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния 

специфичен характер и структура. Към антропогенните ландшафти се отнасят по-

голяма част от съвременните ландшафти на земята (антропогенното присъствие се 

отразява на свойствата на почвите, режима на водите, флората и фауната и др. и 

тяхното екологично единство);  

2) В зависимост от преобладаващото участие на дадени природни 

компоненти и изявяване на един от тях като доминиращ: аквални, равнинни, 

хълмисти, планински, горски, степни и др.;  

3) В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения в 

ландшафтите: девствени (примитивни), слабо изменени, окултурени (културни);  

4) В зависимост от преобладаващата функция на територията: селищни, 

промишлени, рекреационни, селскостопански - аграрен ландшафт (обработваеми 

земи, пасища, ливади, представляващи природо-териториални комплекси от 

землищата на населените места ), ландшафт с функцията транспорт и др.;  

 

Ландшафтът е съществен елемент от природната среда, в който се привнасят 

нови структурни и визуални елементи. 

Обликът на ландшафт в зависимост от преобладаващата функция на 

територията се формира под влияние на целенасочена антропогенната дейност, с цел 

удовлетворяване на определени потребности и възможност постоянно да ги 

поддържа в конкретното състояние. 

Селищните територии и съществуващите пътища са с най-висока степен на 

антропогенна трансформация. Те заедно с агробиоценозите обуславят различните 

степени на хеморобност на съответните участъци от локалните ландшафти. Около 

всяко селище като постоянен комплексен източник на замърсяване са формирани 

трайни зони с антропогенно и техногенно замърсена подземна вода. 

При земеделското усвояване на поземлените ресурси е унищожена 

естествената растителност, изменено е геохимическото равновесие в почвите, което 

води до изменения в агроландшафтите. Агроландшафтите се характеризират с 

прекъснатост на биологичния кръговрат на веществата и задължително 

допълнително енергетично субсидиране (чрез торене, напояване, обработка на 

почвите и пр.). Много често агроландшафтите представляват площи, периодично 

емитиращи замърсители на околната среда като нитрати, хербициди и пр.  

Степента на устойчивост на ландшафтите спрямо външни въздействия се 

определя от най-устойчивият компонент – морфолитогенният фундамент. Той се 

възприема и като главен критерии за определянето на клас ландшафти.  

В съвременната епоха особено важно от геоекологична гледна точка е отчитане 

влиянието на антропогенния фактор. Антропогенните дейности предизвикват 

изменения в микроклимата и в локалния климат. Максимално засегнати от човека 

природни геокомпоненти са животинския свят, растителността, почвите и водите, а в 

най-малка степен са изменени атмосферата и литогенната основа (скалите и релефа).  

Двата основни аспекта на Европейска конвенция за ландшафта - Ратифицирана 

на 13.10.2004 г. /ДВ бр. 94/22.10.2004 г./, в сила за Р България от 01.03. 2005 г. са:  
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- признаването на ценността на всички компоненти на ландшафта и значението 

им за осигуряване на качеството на живот на хората и тяхната самобитност;  

- активната роля на обществото при възприемането и оценката на ландшафта.  

Ландшафтът е природна система с общо взето устойчиви структури, които не 

се променят бързо. Пътищата формират линейни ландшафти със собствено 

съдържание и специфика. Те са антропогенни структури, впечатляващи с постоянно 

променящ се характер в облика на окръжаващата околна среда. Провеждането на 

тези съвременни комуникационни системи води до екологични промени в 

ландшафта, поради промените в релефа, нарушаването на естествените 

местообитания на растения и животни, фрагментация на местообитания, 

увеличаване замърсяването на околната среда. Строителството на пътищата е 

свързано с промени в релефа, при оформяне на изкопи и насипи, навлизане в 

геоложки структури. Техногенните елементи, които е предвидено да се реализират – 

мостове, надлези, тунели, променят визуалният елемент в съществуващия ландшафт.  

Всеки ландшафт има свой естетически капацитет, обусловен от неговата 

външна структура и екологичен капацитет, обусловен от вътрешния му строеж. 

Естетическия капацитет се определя от границата при която се запазва визуалното 

единство и естетическата хармония в ландшафта. Екологичният капацитет се 

обуславя от съхраняване механизмите на саморегулиране на ландшафта, 

обезпечаващо запазването на съществуващото екологично равновесие. Състоянието 

и потенциала на природните условия и ландшафтната среда са фактор за изграждане 

на елементите на техническата инфраструктура. Експлоатацията и развитието на 

пътната мрежа са свързани и със ситуацията на населените места, производителния 

капацитет на територията, зоните за отдих и туризъм. 

 

3.1.8.1.2.Видове ландшафти на територията на общината 

 

Урбогенен ландшафт.  

 

Благоприятните  условия за развитие на територията са довели  до възникване 

на мрежа от селища на територията на община Костинброд, които са сравнително 

равномерно разположени. Те имат характерния селищен ландшафт – сравнително 

голяма по площно присъствие улична мрежа, нискоетажно застрояване за фамилно 

жилищно обитаване, за обществено обслужване и за производствени нужди.  

В крайселищните територии облика на ландшафта и особено окола 

гр.Костинброд  се оформят  големи по площ имоти с производствени зони, в близост 

до основните пътни връзки. 

 Нискоетажното  жилищно строителство в селата на общината, като елемент 

на урбанизираният ландшафт, има по-ограничено присъствие. Сам по себе си 

урбогенният ландшафт на селищата на територията на община Костинброд не 

създава сериозни екологични проблеми, с изключение на проблема за пречистването 

на отпадъчните води в някои от  от тях, които влияят върху чистотата на подземните 

и повърхностните води. Отрицателно въздействие върху облика на ландшафта имат  

кариерите за добивни дейности, както и  спонтанно възникващите нерегламентирани 

http://obuch.info/za-selata-i-mahalite-za-koito-nyama-nisho-otbelyazano-v-tablic.html
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сметища  край селищата, които замърсяват както околните територии, така и 

подпочвените води. 

 

Техногенен инфраструктурен ландшафт 

 

От разположените елементи на техническата инфраструктура на територията 

на община Костинброд  личи, че те са тясно обвързани и подчинени на една 

пространствена организация,  предимно около общинския център.  

На първо място тук трябва да се посочат  републиканските пътища, които  

преминават през територията на общината и са  един съществен фактор за 

възникването на някои екологични и устройствени проблеми. Към тях  трябва да се 

прибавят и вътрешната мрежа от пътища и между селищата в общината, както и 

селскостопанските пътища без настилка. Те също имат определяща роля за 

формирането на техногенния инфраструктурен ландшафт. 

През територията на общината минава  ж.п. коридор  между София-Драгоман,  

която  определят облика на ландшафта край  неговите  сервитути. 

 Влияние върху антропогенния облик на ландшафта оказват електропроводите 

за високо напрежение,  формиращи инфраструктурни коридори. 

 

Агрогенен ландшафт 

 

Селскостопанските (агрогенни) ландшафти са с основно присъствие на 

територията на общината-50,56 % .  

Участието в облика на ландшафта на трайните насаждения е незначително – 

тяхната площ е само 710 дка . 

 

 Дендрогенен ландшафт  

 

   Горските територии, които формират дендрогенния ландшафт в границите 

на община    Костинброд са    25,21%  от нейната територия. 

   В голяма  част от територията на общината, дендрогенния  ландшафт е 

устойчив и не е застрашен от  големи  урбанизационни промени.  

 

В рамките на територията но жбщшно Костинброд съществуват ландшафтни 

комплекси, които имат както ландшафтооформяща, така и консервационна 

значимост. Те представляват потенциал за бъдещо разнообразяване на  

съществуващия ландшафт, и за създаване на възможности за опазване и обогатяване 

на биологичното разнообразие. 

Конкретно, към тези ландшафтни комплекси с консервационно значение 

могат да се посочат следните разновидности: 

 

 ЗЗ по Натура 2000:  

-ЗЗ по  Натура 2000 по Директивата за птиците- ЗЗ „Раяновци” BG 

0002001; 

http://obuch.info/koe-ot-napisanite-chisla-e-sheststotin-i-tri-miliona-trinajset.html
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-ЗЗ по Натура 2000 Директивата за местообитанията-  ЗЗ „Драгоман 

„BG0000322 и ЗЗ„Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 .  

 

 ЗТ по реда на ЗЗТ-Защитени местности : 

- Находище на гигантски живовляк - с. Бучин проход; 

- Розмаринолистна върба ; 

- Находище на блатно секирче - с. Бучин проход. 

 

 Рамсарско място  -Комплекс Драгоманско плато; 

 
3.1.9 Културно-историческо наследство. Архитектурно и археологическо  

наследство. 

 

Според действащата нормативна уредба и методическите указания и 

изисквания на МК – НИНКН, Опорният план с КИН е базовия документ за 

разработване на всички разработки, свързани с устройствените аспекти на 

идентифицирането, защитата, опазването, експонирането и социализацията на КИН. 

 

3.1.9.1.Кратка историческа справка  и характеристика  на  културно-

историческото, архитектурното и археологическото наследство, типология на 

н.к.ц. 

 

Развитието на селищната система на съвременната община Костинброд 

следва да се разглежда в контекста на развитието на столицата във фазите Сердика-

Средец-Триадица-София. 

На днешната територия на община Костинброд е съществувал активен живот 

от праисторически времена (вкл. Желязна и Бронзова епоха), свидетелство за което 

са една селищна могила и следи от шест селища. За продължението на активния 

живот по тези земи свидетелстват още множество обекти от Античността (Римска 

епоха) – път, резиденциално и пострезиденциално селище, други селища, крепости и 

отделни обекти с неустановена функция. С по-различни териториално разположени 

следи и ритъм е животът по време на Средновековието и Възраждането. 

Историческото формиране на селищата в община Костинброд от древността 

до наши дни е обвързано с природно-географските параметри и изменчивата 

антропогенна дейност (вкл. пътна мрежа) съобразно епохата. В праисторическите 

времена поселенията са в по-голяма степен обвързани с природо-географските 

дадености. Следите от селища от този исторически период са разкрити в равнинните 

южни части на територията на общината покрай множеството карстови извори, реки 

и блата, а единичните могили с неустановена давност са разположени в южните поли 

на планинските склонове в северната ѝ част. В късноантичните времена поселенията 

са обвързвани вече с антропогенната кръвоносна система на територията – 

пътищата. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
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През античността и главно в римските времена, пътищата са свързвали 

големите административни или военни селища, а по-малките селища са гравитирали 

покрай тези главни транспортни артерии (в случая Големия римски трансбалкански 

път) и довеждащите пътища и/или пътни станции. Издигането на Византион 

(днешния Истанбул) и изграждането на Траяновия път, пресичащ Балканите почти 

по диагонал от Сингидунум (неотдавнашния Белград - днешния Београд) през 

Сердика до този мегаполис през постепенно го превръща от „Виа Диагоналис“ в нов 

„Виа Апиа“ – път към Константинопол, към Новия Рим. По това време пътят вече е 

ценен като един от главните инструменти за управление на империята, осигуряващ 

мобилността – не просто на войски, търговци и стоки, а повече политическа, 

социална и културна мобилност. Пътят, граден по времето на Марк Улпий Траян и 

преминаващ през римските провинции увековечава името на императора Улпий не 

толкова като авторство (кръщаване на себе си), колкото като легитимиране и 

„брандиране“ на територията на Римската империя. Това се отнася и за 

архитектурно-строителните обекти покрай този път – римските пътни станции, 

каквато е и разкритата и проучвана таберна при Скретиска (в югозападната част на 

днешния гр. Костинброд). 

В последните години разкопки в землището на съвсем близкото с. Волуяк в 

съседната община, в граничната местност „Примичурата” показват съществуването 

на и на друго голямо късноантично укрепено селище, което и до днес по подземен 

глинен водопровод се снабдява с прекрасна и изобилна планинска изворна вода, 

идваща незнайно откъде. 

Историческите периоди, следи от които са установени в най-проучените 

археологически НКЦ в м. Градището (в югозападната част на днешния гр. 

Костинброд), не са много продължителни, но илюстрират претърпените 

трансформации относно различните видове и същност на селищния живот: 

от I-III в. сл.Хр. не са установени синхронни културни пластове и строителни 

останки, макар на това място да са намирани отделни находки и предримски 

материали; 

към периода IV-VI в. сл.Хр. се отнасят регистрираните при разкопките тук 

строителни останки и културни пластове; 

след края на VI в. сл.Хр. тази разглеждана територия не е обитавана трайно – до към 

средата на ХХ век. 

Близкото разположение на разкритата тук римска резиденция Скретиска до 

античния град Сердика и характеристиките на урбанистичното им устройство (липса 

на представително жилище/дворец зад крепостните стени на града и липса на 

защитни стени около резиденцията) са белег на взаимообвързаности и зависимости, 

познати и в други териториални части на Римската империя, и продължили в един 

или друг сценарий в европейското им надграждане до днес. 

Останките от огромната вилна Резиденция Скретиска в днешната м. Градище 

(разразрушена при готските нашествия) принадлежат към първия основен период и 

представляват значима представителна изява на активния селищен живот по това 

време. Към следващия период се отнасят следите от пострезиденциално неукрепено 

село (устроено сред останките от резиденцията). Следващото, вече укрепено селище 

Кратискара (ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ), за изграждането на чиито постройки и крепостни 
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ограждения са преизползвани градежни материали от заварените поселения, е 

датирано към третия (последен за поселението тук) период. То е упоменато в 

изворите от Прокопий Кесарийски като πολιχνιον (градче) ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ, върху 

останките на римската резиденция и играе ролята на локален административен 

център. Било е унищожено в края на 6 или началото на 7 век. 

След сравнение на архивни данни
5
 с извършени теренни проучвания на 

територията на общината са локализирани останки от още едно късноантично 

селище. На това място в местността Балван, гр. Костинброд по-късно е поставен 

оброчен кръст, посветен на светите ап. Петър и Павел, а днес е изграден параклисът 

„Св. ап. Петър и Павел“. От тази местност в посока на около километър от гр. 

Божурище, между днешните две железопътни линии (Перник-Волуяк и София-

Калотина-Белград) е минавал някога Големият Римски Път. Селището тук (м. 

Балван) е наследник на ранновизантийско укрепено селище, което по-късно е 

наследено от ранносредновековно селище при брод на р. Белица. По-ранните 

Скретиска и Кратискара са били построени край същата река, но на около километър 

и половина по нагоре по течението ѝ при минералния извор. 

Изместването на ранновизантийското поселение по-надолу по реката (от местността 

с минералните извори към района на брода ѝ) през ранното средновековие е било 

съвсем естествено, тъй като селището е охранявало стратегическия път от Средец 

към прохода Петрохан тъкмо при брода на река Белица.  

Така името Костинброд е било формирано като такова най-вероятно в 

периода около 11-12 век, когато селището е преизградено при стратегическия брод 

на р. Белица близо до мястото на вливането й в р.Блато. 

За името на града съществуват много легенди и предания, освен евентуалната 

връзка с името на Константин Велики. Според едно от тях, около средата на 13 век 

това е малко селище, в близост до брода на реката Блато, което при възкачването на 

Константин Асен Тих на българския престол в 1257 г. било наречено на негово име. 

Предполага се, че в околностите на селището се е състояла една от важните битки на 

току що възцарилия се Костантин Асен срещу внезапното нападение на 

северозападните български земи от страна на маджарите и краля им Бела IV. Легенда 

разказва, че около брода на река Белица, близо до вливането й в реката Блато, цели 

70 години след ожесточената битка са се издигали купища от конски и човешки 

кости. От тук се предполага да е и произходът на името „Костин брод“. 

Село с настоящото име Костинброд, се споменава в грамота на цар Иван Асен 

II, като селище-пазител на прохода Петрохан, както и в Мрачката грамота на цар 

Иван Александър
6
. Мрачката грамота е дадена на Ореховския манастир “Св. 

Николай Мирликийски чудотворец”, намиращ се в местността Мраката край с. 

Извор – Радомирско, от цар Иван Александър през 1347 г.. В нея се говори за 

територии край с. Белица, разположено от двете страни на р. Белица, десен приток 

                                                           
5
 от архива на д-р Иван Велков и от книгата на Тодоров, Б. Костинброд. изд. на 

ОФ. С., 1983 
6
 Грамотата се пази в Хилендарския манастир на Атон, а препис от нея е 

публикуван в труда на Йордан Иванов „Български старини из Македония” 
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на р. Блато, но се споменава и с. Костинброд - като граница на имотите, които се 

дават на манастира. 

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. 

Историята на Костинброд представлява не просто сбор от историите на 

множеството селища, които възниквали на различни места в близост и около 

днешното местоположение на града, в някои случаи върху развалините и с 

преизградени материали от предходното селище.  

В най-ново време (отпреди 50-60 години) при активното преместване на 

селското население към по-големите градове, близките селищата около Костинброд 

са свързани сателитно със столицата, като се сливат чрез застрояване на териториите 

помежду им: 

нови селищни формации около свързващите ги пътища и/или покрай ЖП-гарите – 

каквито са кв. Захари Стоянов и кв. Захари Зограф на Костинброд; нови промишлени 

или селскостопански производствени бази за изхранване на столицата, нови 

изпитателни полета на институти, базирани в столицата. 

Преди или по време наизкопите за строежите им са правени случайни 

находки, целенасочени предварителни проучвания и/или разкопки на 

археологически недвижими културни ценности. 

Днес в административните граници на Община Костинброд се включват 14 

населени места, по-големи от които са административния център – град Костинброд 

и селата Петърч и Драговищица. Територията на община Костинброд заема площ от 

254 239 дка (близо 25 424 ха) - в границите на общинския център и кметствата на с. 

Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. 

Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина и с. Чибаовци. 

След Освобождението част от имената на населените места (градове, села, 

махали, колиби), които са зарегистрирани в турските административни книжа, са 

били заменени, но имената на много селища от днешната община Костинброд
7
 са 

запазени същите както отпреди три века: Батковци, Драговищица, Драммша 

(Дръмша), Маслово (квартал на Костинброд), Пестрич (Петърч), Царичина. Те се 

срещат в „кадийски дефтери“
8
 от XVII век.  

Административните промени продължават и в десетилетията след това: 

МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Бучино дервент на с. Бучин 

проход; преименува с. Петрич на с. Петърч; 

Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – заличава с. Батковци и го присъединява като 

квартал на с. Драговищица; 

                                                           
7
 Селищните имена от Софийско през турско време http://stara-

sofia.blogspot.bg/2014/07/blog-post_22.html 
8
 Миятев, Петър. Архив за поселищни проучвания, книга 1, 1939 г. 

http://stara-sofia.blogspot.bg/2014/07/blog-post_22.html
http://stara-sofia.blogspot.bg/2014/07/blog-post_22.html
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Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – обединява селата Маслово и Шияковци в едно 

ново населено място – с. Обединение; 

Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – заличава с. Обединение и го присъединява 

като квартал Обединение на с. Костинброд; признава с. Костинброд за гр. 

Костинброд. 

Днес повечето населени места в община Костинброд са слив/сбор от по 

няколко села/махали: 

-с. Бучин проход включва махалите: Въртопите, Ковачица, Пурченица, Балач, 

Върха, Витови и Мало равнище 

-с. Дреново включва махалите: Чаршията, Раниславци, Въртоп, Стефановци и 

Ленковци; 

-с. Дръмша включва махалите: Филипарци, Градище и Паралъжовци; 

-с. Градец включва Беледие хан; 

-гр. Костиброд (общинският център) обединява няколко села и новозастроени 

тритории като квартали: кв. Маслово, кв. Щияковци, (двете села Маслово и 

Шияковци за известно административно време като с. Обединение), кв. Зора, кв. 

Захари зограф и кв. Захари Стоянов;с. Царичина включва махалите: „Цървена 

ябълка“ и „Сивил“;с. Чибаовци включва махалите: Ширината, Мината, Марковци и 

Шалварджинци. 

 С динамична административна история е с. Чибаовци. След Освобождението 

(1878 г.) то е включено към обширна околия с център съседното село Искрец (сега в 

община Своге). През 1900 г. с. Чибаовци е причислено към селска община Церецел 

(също община Своге), а по-късно е включено към община Дръмша (сега община 

Костинброд). 

       Днешната община Костинброд е естествена част от хинтерланда на 

столичния град. 

  Типология на недвижимите културни ценности 

         Класификацията на недвижимите културни ценности (НКЦ) като 

материално културно наследство се извършва въз основа на: 1. тяхната 

принадлежност към определен исторически период (праисторически, антични, 

средновековни, възрожденски, от ново и най-ново време); 2. научната и културната 

област, към която се отнасят; 3. пространствената им структура и териториален 

обхват; 4. тяхната степен на застрашеност. 

Обобщено в община Костинброд са идентифицирани:  

 според тяхната принадлежност към ОПРЕДЕЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ 

ПЕРИОД: 

o с неопределим исторически период: 
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 15 единични могили (от които пет край с. Понор; пет в м. 

Пресвата, и една в м. Могилките гр. Костинброд; една край с. 

Опицвет, три край с. Дръмша) 

 един могилен некропол (30 дка в м. Пресвата, гр. Костинброд) 

o праисторически (вкл. Бронзова и Желязна епохи): 

 селищна могила край с. Петърч 

 шест селища - край с. Голяновци, м. Църквата; с. Драговищица, 

м. Градището (двор на ТКЗС); с. Петърч м. Метилявец и м. 

Дупките; с. Опицвет, Помпената станция; с. Драговищица;  

 един обект с неопределена функция - с. Петърч, м. Метилявец; 

o антични (вкл. Римска епоха): 

 крепост и селско имение край гр. Костинброд, м. Градището (с 

рег. картони 1530071 и 1530072 в АКБ); 

 крепост и селище край гр. Костинброд (с рег. картон 1530073 в 

АКБ) 

 път и римска пътна станция гр. Костинброд, Каракачанската 

махала (с рег. картон 1530074 в АКБ); 

 Селище край с. Бучин проход, южно от м. Градището; 

 Две селища със светилища - гр. Костинброд кв. Обединение и м. 

Примичурата;  

 три обекта с неопределена функция - с. Опицвет, Помпената 

станция; с. Дръмша, м. Градището; с. Петърч, м. Метилявец; 

 Крепост край с. Чибаовци, м. Градището; 

 Изолирана следа от човешка дейност край с. Градец, м. Беледие 

хан; 

o средновековни: 
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 селище със следи от Втора българска държава край с. Петърч, м. 

Дупките (но и със следи от предходни исторически периоди); 

 селище от Късно средновековие край с. Понор, м. Старо село 

o възрожденски: 

 12 къщи в с. Богьовци (с Писмо №547 от 23.09.1980 г на 

НИПК); 

 църква „Св. Петка“ в с. Богьовци (с Писмо № 3107 от 18.09.1978 

г. на НИПК); 

 църква „Св. Николай“ в с. Драговищица (с Писмо № 3107 от 

18.09.1978 г. на НИПК). 

 Църква край с. Опицвет, Помпената станция (рег. картон 

№1530076 по АКБ) 

o ново и най-ново време: липсват 

С най-голямо наслагване на исторически периоди са селищата край с. Петърч, м. 

Метилявец (площ 98 дка) и м. Дупките (170 дка) със следи от Праистория (Бронзова 

Епоха, Желязна Епоха), Античност, и Втора Българска държава. 

 според НАУЧНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ, към която се отнасят: 

o археологически: 

 15 единични могили от неопределен исторически период, от 

които шест край гр. Костинброд, пет край с. Понор, три край с. 

Дръмша и една край с Опицвет; 

 една праисторическа селищна могила край с. Петърч, м. 

Селището; 

 един могилен некропол край гр. Костинброд, м. Пресвата; 

 15 селища, осем от които самостоятелни, две - със светилища, 

останалите – към крепости или селски имения от различна 

епоха; 

 4 крепости, една от които единична, а другите – със селища или 

селски имения от друга епоха; 
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 4 селски имения, две от които към крепости и две – към селища 

от различна епоха; 

 5 обекти с неопределена фунция, два от които единични, а 

другите – към селища от различни епохи; 

 Пътна станция и път; 

 Църква край с. Опицвет, Помпената станция. 

Обектите са описани с идентификационните им характеристики (по данните 

от автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” и 

заверените списъци от НИНКН) в следната таблица: 
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   Таблица № 39  
 

ТАБЛИЦА-СПИСЪК НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в територията на община 
КОСТИНБРОД 

 

№ 

Р
е
г.

 к
а
р
то

н
 Вид обект 

Епоха/ време 

Проученост  Статут  
Място 
координати 

ПИ, 
пло
щ 

Режим 
по 
Нареда 
№7 

З
а
б

е
л

е
ж

ки
 

П
р
а
и
с
то

р
и
я
 

А
н
ти

ч
н
о
с
т 

С
р
е
д

н
в
е
ко

в
и
е
 

В
ъ

зр
а
ж

д
а

н
е
 

1. 

1
5
3
0
0
6
1

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Понор 
м. Магурката 
 
N 42.928032; 
E 23.132054 

1 
дка 

Режим 
А 

 

2. 

1
5
3
0
0
6
2

 

Свети-
лище, 
Селище 

 Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Частично 
разкрити при 
случайни 
обстоятелства 
строителни 
останки, 
случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
кв. 
Обединение 
 
N 42.833035; 
E 23.176621 

30 
дка 

Режим 
Б 

 

3. 

1
5
3
0
0
6
3

 

Могилен 
некропол 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.814417; 
E 23.242035 

30 
дка 

Режим 
А 

 

4. 

1
5
3
0
0
6
4

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.815381; 
E 23.242483 

1 
дка 

Режим 
А 

 

5. 

1
5
3
0
0
6
5

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.814950; 
E 23.242623 

1 
дка 

Режим 
А 

 

6. 

1
5
3
0
0
6
6

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.813857; 
E 23.243700 

1 
дка 

Режим 
А 

В
 з

е
м

л
и
щ

е
 

н
а
 с

. 
Ж

и
те

н
 

7. 

1
5
3
0
0
6
7

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.814155; 
E 23.243410 

1 
дка 

Режим 
А 

В
 з

е
м

л
и
щ

е
 

н
а
 с

. 
Ж

и
те

н
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8. 

1
5
3
0
0
6
8

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е

-
д

е
л

и
м

а
   Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

гр. 
Костинброд 
м. Пресвата 
 
N 42.813862; 
E 23.240147 

1 
дка 

Режим 
А 

 

9. 

1
5
3
0
0
6
9

 Селище, 
Светилищ
е 

 

Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
м. 
Примичурата 
 
N 42.798297; 
E 23.242313 

45 
дка 

Режим 
Б 

 

10 

1
5
3
0
0
7
0

 

Обект с 
неопреде
лени 
функции 

 

Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
ул. Топола 
 
N 42.818920; 
E 23.219883 

2 
дка 

Режим 
Б 

 

11. 

1
5
3
0
0
7
1

 

Крепост 
 
 
Селско 
имение 

 

К
ъ

с
н
а
 а

н
ти

ч
н
о
с
т 

Р
а
н
н
а
 р

и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

От 1973 г., с 
известни 
прекъсвания, 
до днес 
обектът се 
проучва чрез 
редовни 
археологически 
разкопки под 
ръководството 
на В.Божилова 
/АИМ-БАН/ 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
м. Градището 
 
N 42.800913; 
E 23.183449 

15 
дка 

Режим 
Б 

П
и
с
м

о
 №

4
8
0
5
 о

т 
1
5
.0

9
.1

9
8
6
 г

. 
и
 

П
и
с
м

о
 №

 4
6
6
5
/6

 о
т 

1
0
.0

8
.1

9
8
7
 г

. 
н
а
 Н

И
П

К
 

12. 

1
5
3
0
0
7
2

 

Крепост 
 
 
Селско 
имение 

 К
ъ

с
н
а
 а

н
ти

ч
н
о
с
т 

Р
а
н
н
а
 р

и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Частично 
проучен от 
В.Божилова 
/АИМ-БАН/ в 
началото на 
80те години 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
м. Градището 
 
N 42.798996; 
E 23.183362 

15 
дка 

Режим 
Б 

П
и
с
м

о
 №

4
8
0
5
 о

т 
1
5
.0

9
.1

9
8
6
 г

. 
и
 

П
и
с
м

о
 №

 4
6
6
5
/6

 о
т 

1
0
.0

8
.1

9
8
7
 г

. 
н
а
 Н

И
П

К
 

13 

1
5
3
0
0
7
3

 

Крепост 
 
 
 
 
 
 
Селище  

 К
ъ

с
н
а
 а

н
ти

ч
н
о
с
т 

: 
К

ъ
с
н
а
 

р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

От 1973 г., с 
известни 
прекъсвания, 
до днес 
обектът се 
проучва чрез 
редовни 
археологически 
разкопки под 
ръководството 
на В.Божилова 
/АИМ-БАН/ 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
 
N 42.796838; 
E 23.177102 

100 
дка 

Режим 
Б 

П
и
с
м

о
 №

 4
6
6
5
/6

 о
т 

1
0
.0

8
.1

9
8
7
 г

. 
н
а
 Н

И
П

К
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14. 
1
5
3
0
0
7
4

 

№
5

 Н
И

Н
К

Н
 

Път 
 
 
Римска 
станция 

 А
н
ти

ч
н
о
с
т 

 -
 Р

и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Частично 
проучван през 
80те години 
чрез редовни 
археологически 
разкопки под 
ръководството 
на В.Божилова 
/АИМ-БАН/ 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

гр. 
Костинброд 
Каракачанска
та махала 
 
N 42.797582; 
E 23.169969 

10 
дка 

Режим 
Б 

П
и
с
м

о
 №

4
8
0
5
 о

т 
1
5
.0

9
.1

9
8
6
 г

. 

и
 П

и
с
м

о
 №

 4
6
6
5
/6

 о
т 

1
0
.0

8
.1

9
8
7
 г

. 
н
а
 Н

И
П

К
 

15 

1
5
3
0
0
7
5

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
- 

д
е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Опицвет 
 
N 42.866473; 
E 23.113219 

1 
дка 

Режим 
А 

 

16. 

1
5
3
0
0
7
6

 

Църква 

   В
ъ

зр
а
ж

д
а

н
е
 

Непроучена 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Опицвет 
Помпената 
станция 
 
N 42.877185; 
E 23.074879 

1 
дка 

Режим 
Б 

 

17. 

1
5
3
0
0
7
7

 

Селище 
 
Обект с 
неопреде
лена 
фунция Б

р
о
н
зо

в
а
 

е
п
о
х
а
 

А
н
ти

ч
н
о
с
т 

  

Непроучени 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Опицвет 
Помпената 
станция 
 
N 42.878869; 
E 23.069341 

45 
дка 

Режим 
Б 

 

18. 

1
5
3
0
0
7
8

 

Селище 

Ж
е

л
я
зн

а
 

е
п
о
х
а
 

   

Теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Бучин 
проход 
м. Градището 
 
N 42.975630; 
E 23.163781 

10 
дка 

Режим 
Б 

К
о
о
р
д

и
н
а
ти

 в
 

с
ъ

с
е
д

н
о
 

зе
м

л
и
щ

е
 

19. 

1
5
3
0
0
7
9

 

Селище 

 А
н
ти

ч
н
о
с
т 

  

Теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Бучин 
проход, 
южно от  
м. Градището 
 
N 42.974153; 
E 23.162682 

30 
дка 

Режим 
Б 

К
о
о
р
д

и
н
а
ти

 в
 

с
ъ

с
е
д

н
о
 

зе
м

л
и
щ

е
 

20. 

1
5
3
0
0
8
0

 

Селище 
 
Обект с 
неопреде
лени 
функции 

П
р
а
-и

с
то

р
и
я
 

Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. 
Драговищица, 
м. Градището 
(двор на 
ТКЗС) 
 
N 42.847055; 
E 23.219753 

5 
дка 

Режим 
Б 

 

21. 

1
5
3
0
0
8
1

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е

-
д

е
л

и
м

а
 -

 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Дръмша 
м. 
Разсадника 
 
N 42.929027; 
E 23.170330 

1 
дка 

Режим 
А 

 

22. 

1
5
3
0
0
8
2

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Дръмша 
м. Кърчевица 
 
N 42.932498; 
E 23.184356 

1 
дка 

Режим 
А 
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23. 

1
5
3
0
0
8
3

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е

-
д

е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Дръмша 
м. Падината 
 
N 42.929825; 
E 23.223528 

1 
дка 

Режим 
А 

 

24. 

1
5
3
0
0
8
4

 
Обект с 
неопреде
лени 
функции 

 А
н
ти

ч
н
о
с
т:

 

Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Дръмша, 
м. Градището 
 
N 42.930462; 
E 23.196360 

60 
дка 

Режим 
Б 

 

25. 

1
5
3
0
0
8
5

 

Крепост 

 А
н
ти

ч
н
о
с
т 

  

Случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Чибаовци, 
м. Градището 
 
N 42.922269; 
E 23.237164 

10 
дка 

Режим 
Б 

 

26. 

1
5
3
0
0
8
6

 

Единична 
могила 
 
Култово 
съоръ-
жение 

Н
е
о
п
р
е
д

е
-л

и
м

а
 

К
ъ

с
н
о
 

С
р
е
д

н
о
в
е
ко

в
и
е

 

 
Теренни 
обхождания 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Понор 
м. Магурката 
 
N 42.927203; 
E 23.125652 

1 
дка 

Режим 
А 

 

27. 

1
5
3
0
0
8
7

 

Селище 

  К
ъ

с
н
о
 

С
р
е
д

н
о
в
е
ко

и
е
 

 

Теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Понор 
м. Старо село 
 
N42.924099 ; 
E 23.125545 

20 
дка 

Режим 
Б 

 

28 

1
5
3
0
0
8
8

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е

-
д

е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Понор 
м. Св. 
Богородица 
 
N 42.920002; 
E 23.138220 

1 
дка 

Режим 
А 

 

29 

1
5
3
0
0
8
9

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Понор 
м. 
Провалнята 
 
N 42.933236; 
E 23.152071 

1 
дка 

Режим 
А 

 

30. 

1
5
3
0
0
9
0

 

Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
-

д
е
л

и
м

а
 

  

Непроучена 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Понор 
 
N 42.946654; 
E 23.153229 

1 
дка 

Режим 
А 

 

31. 

1
5
3
0
0
9
1

 Селищна 
могила 

П
р
а
-и

с
то

р
и
я
 

   

Случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г. 

с. Петърч 
м. Църквата 
 
N 42.847840; 
E 23.147447 

7 
дка 

Режим 
А 
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32. 

1
5
3
0
0
9
2

 

Селище 

Х
а
л

ко
л

и
т 

   

Случайни 
находки, 
теренни 
обхождания 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Петърч 
м. Селището 
 
N 42.850672; 
E 23.146644 

15 
дка 

Режим 
Б 

 

33 

1
0
0
0
1
8
1
2

 

Селище 

П
р
а
-и

с
то

р
и
я
 

   

Обектите са 
регистрирани 
от екип с 
ръководител 
доц. д-р 
Стефан 
Александров 
(НАИМ при 
БАН) през м. 
юни 2013 г. по 
време на 
теренните 
проучвания за 
издирване на 
археологическ
и обекти по 
трасето на 
„Междусистем
на газова 
връзка 
България – 
Сърбия“ от: с. 
Калотина до 
СОП, на 
територията 
на общини 
Драгоман, 
Сливница, 
Костинброд и 
Божурище, 
Софийска 
област и 
Столична 
община, 
област София-
град 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Голяновци 
м. Църквата 
 
N 42.838881; 
E 23.238250 

20 
дка 

Режим 
Б 

 

34. 

1
0
0
0
1
8
1
3

 

Селище 
 
 
Селско 
имение 

Б
р
о
н
зо

в
а
 е

п
о
х
а
 

Р
и
м

с
ка

 е
п
о
х
а
 

  

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. 
Драговищица 
 
N 42.839017; 
E 23.232019 

8 
дка 

Режим 
А 

 

35. 

1
0
0
0
1
8
1
4

 

Селище 

 К
ъ

с
н
а
 

а
н
ти

ч
н
о

с
т 

  
Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. 
Драговищица 
м. Лъката 
 
N 42.838765; 
E 23.229913 

8 
дка 

Режим 
Б 

 

36. 

1
0
0
0
1
8
1
5

 

Селище 

  В
то

р
а
 Б

ъ
л

га
р
с
ка

 

д
ъ

р
ж

а
в
а
 

 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. 
Драговищица 
 
N 42.839234; 
E 23.226718 

4 
дка 

Режим 
Б 

 

37. 

1
0
0
0
1
8
1
7

 

Селище 
 
 
 
 
 
Обект с 
неопреде
лени 
функции 

К
ъ

с
н
а
 Б

р
о
н
зо

в
а
 Е

п
о
х
а
, 

 

Р
а
н
н
а
 Ж

е
л

я
зн

а
 Е

п
о
х
а
 

А
н
ти

ч
н
о
с
т,

 Р
а
н
н
а
 и

 

  

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Петърч  
м. Метилявец 
 
N 42.829273; 
E 23.138624 

98 
дка 

Режим 
Б 

 

38. 

1
0
0
0
1
8
1
8

 

Селище 

Б
р
о
н
зо

в
а
 Е

п
о
х
а
, 

 

Ж
е

л
я
зн

а
 Е

п
о
х
а
, 

А
н
ти

ч
н
о
с
т,

 

В
то

р
а
 Б

ъ
л

га
р
с
ка

 

д
ъ

р
ж

а
в
а
 

 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Петърч  
м. Дупките 
 
N 42.829796; 
E 23.128038 

170 
дка 

Режим 
В 

 

39. 

1
0
0
0
2
8
1
6

 

Изолиран
а следа 
от 
човешка 
дейност 

 А
н
ти

ч
н
о
с
т 

  

Оглед след/на 
иманярска 
инвазия на 
10.04.2015г. 
заедно с 
представители 
на МВР - 
София. 

Археологичес
ка културна 
ценност с 
национално 
значение 
съгл. чл. 146, 
ал. 3 от ЗКН 

с. Градец  
м. Беледие 
хан 
 
N 42.895396; 
E 23.176189 

1 
дка 

Режим 
В 
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40. 

1
0
0
0
4
5
2
5

 Единична 
могила 

Н
е
о
п
р
е
д

е
л

и
м

а
 

  

Обектът е 
регистриран 
през м. април 
2016 г. от екип 
с ръководител 
Кръстю 
Чукалев (НАИМ 
при БАН). 

ПК с 
национално 
значение 
ПМС 1711/ 
22.10.62 г 

гр. 
Костинброд 
м. 
Могиликите 
 
N 42.812687; 
E 23.163443 

1 
дка 

Режим 
А 

 

 

 „Режимите за ползване“ „А“, „Б“ и „В“, упоменати в АИС – АКБ за териториите 

на археологически обекти, са определени според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 

декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Част от гореизброените археологически НКЦ са включени в 

заверените списъци на НИНКН – с Писмо №4805 от 15.09.1986 г. и Писмо № 4665/6 от 

10.08.1987 г. на НИПК. 

При ситуирането на 40те археологически НКЦ според координатите им в АИС - 

АКБ, четири от тях се оказаха разположени извън административно-териториалните 

граници на община Костинброд – посочените с №№ 6 (Рег. картон 1530066); 7 (Рег. 

картон 1530067); 18 (Рег. картон 530078) и 19 (Рег. картон 530079). Така реално на 

териториата на община Костинброд са разположени 36 археологически НКЦ. 

o архитектурно-строителни: 

 12 къщи
9
 в с. Богьовци – с Писмо №547 от 23.09.1980 г на НИПК 

                   o   художествени: 

- църква „Св. Петка“ в с. Богьовци (строеж 1852 г., изписана 1882 г.; 

предходен храм от 16-ти век) – с Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК. 

- църква „Св. Николай“ в с. Драговищица (строеж на храма 1887 г.; 

камбанария 1903 г.) – с Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК. 
 Таблица №40 

 
ТАБЛИЦА-СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ (неархеологически) КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в територията на община 
КОСТИНБРОД 
 

№ Рег. 
номер 

Вид обект 

Епоха/ време 

П
р
о
у
ч
е

н
о
с
т 

 Статут  
Място 
координати 

ПИ, 
площ 

Режим 
по 
Наредба 
№7 

З
а
б

е
л

е
ж

ки
 

А
н
ти

ч
н
о
с
т 

С
р
е
д

н
в
е
ко

в
и
е
 

В
ъ

зр
а
ж

д
а

н
е
 

С
л

е
д

о
с
в
о
б

о
ж

д
е

н
и
е
 

41  
Художествена 
НКЦ - църква 
„Св. Петка“ 

    не 
Предварителна 

категория 
с. Богьовци 

Липсват 

данни 
  

42  
Художествена 
НКЦ - църква 
„Св. Николай“ 

    не 
Предварителна 

категория 

с. 

Драговищица 

Липсват 

данни 
  

 

 

                                                           
9 Къщите са неидентифицируеми: липсват данни за локация в с. Богьовци, а 

имената на собствениците на къщите, упоменати в Писмо №547 от 23.09.1980 г на 

НИПК не фигурират в Описната книга на имотите в селото. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

174 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

 

o исторически недвижими културни ценности 

Съгласно чл.7, т.3 от Закона за военните паметници (ДВ. бр.13/2008г.) регистър и 

картотека на военните паметници се води от областна комисия по чл.6 на същия закон. 

Списъкът, предоставен от тази комисия при Областна администрация на Софийска 

област, с обектите, които притежават статут на недвижими културни ценности, съгласно 

писмо на НИПК №4349/04.12.1992 г. и в съответствие с чл.7, т.2 от Закона за военните 

паметници е с Изх. № 0823-76/10.10.2017 г. с известно допълнение включва: 
  Таблица №41 

Възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 

1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години община Костинброд, Софийска област 

№ населено място Точно наименование Точно место-положение 

1 с. Безден 

Паметник на загинали във войните жители на 

с. Безден във войните 1888 г., 1912 г., 1913 г., 

1914-1918 г. 

При сградата на 

кметството 

Х=182294; У=4754931 

2 с. Богьовци  
Паметник на загиналите антифашисти от 

селото 

В двора на бившото 

училище 

Х=184196; 4754256 

3 с. Бучин проход 

Паметник в памет на загиналите във войните 

1912-13 и 1915-18 г. за освобождение на брата 

роб 

Х=185202; У=4765161 

4 с. Градец 

Паметна плоча в памет на двама загинали 

жители на селото в Отечествената война 

Паметник на площада 

Х=190793; У=4754977 

 

Х=189898; У=4754914 

5 с. Драговищица 
Паметна плоча на загинали жители на селото 

в Отечествената война 

На площада 

Х=191490; У=4750755 

6 с. Дръмша 
Паметна плоча на загинали във Втората 

световна война 
 

7 гр. Костинброд Паметник на загиналите антифашисти I-ви район 

8 гр. Костинброд 
Паметник на загиналите във войните и 

национално-освободителното движение 
Пл. „Иван Вазов“ 

9 гр. Костинброд Паметник с барелеф на Васил Левски 
Шияковски ман. „Св. 

Архангел Михаил 

10 с. Опицвет  

Паметник на загиналите във войните за 

национално обединение на България, офицери 

и войници от Опицвет 

На площада 

Х=181293; У=4753396 

11 с. Петърч 
Паметник на загиналите във войните 1912 – 

1918 г. 

На площада 

Х=185142; У=4750779 

12 с. Чибаовци 
Паметник на загиналите при Чаталджа и 

Албасан 
Х=193193; У=4760421 
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В графичната част на ОУП са посочени обекти, които не са с предоставен статут 

на недвижимо културно наследство, но са неизменно присъстващи в културния бит на 

местната общност – църкви, параклиси, манастири, оброчища и гробищни паркове с 

надгробия. 

 

3.1.9.2.ЦЕННОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Ценностната характеристика, определяна според културната и научната стойност и 

обществената значимост недвижимите културни ценности на територията на община 

Костинброд в преобладаващата си степен е от „национално значение“. В заверените 

списъци от НИНКН част от археологическите недвижими културни ценности са с 

предварителна категория „национално значение“, „местно значение“ и „за сведение“, 

каквито са били актуални към датата на придобиване на статута им. 

В базата данни на АИС-АКБ всички археологически недвижими културни ценности 

са посочени с „национално значение“ по силата на ПМС 1711/22.10.1962 г. и съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН – за археологическите недвижими културни ценности. Те са над 

четиридесет. 

Със Заповед № РД09-805 от 17.10.2017 г. на МК обект „Късноантична резиденция 

Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. Градището, гр. Костинброд, 

община Костинброд (рег. картони № 1530071, 1530072 и 1530074) е предоставен статут с 

класификация на групова археологическа НКЦ и категория „национално значение“, при 

което са определени режими за опазването им (териториален обхват с граници на ГА 

НКЦ и на охранителната ѝ зона, вкл. предписания за опазване в тях). Обектът се 

откроява с потенциал за опазване и социализиране като наследство не само от 

национално значение, а и от европейско и световно значение.  

Късноантичната резиденция Скретиска, известна като „Двореца на Константин“, е 

разположена непосредствено до Виа Диагоналис - между столицата на империята 

Византион/Константинопол и родния му град – Наисус (сега Ниш в Сърбия). Флавий 

Валерий Аврелий Константин е провъзгласен за август през 306 г. сл. Хр. и след като 

отстранява всички съперници за властта, управлява Римската империя еднолично от 324 

г. до смъртта си през 337 г.  

Градежът
10

 на резиденциалната вила – център на поземленото имение датира в 

първото десетилетие на 4-ти век, от когато са и честите посещения на Константин 

Велики в близката Сердика, столица на римската провинция Дакия срединоземна. 

Предполага се, че резиденцията намираща се в близост до римската пътна станция „при 

Скретиска“, е именно императорската резиденция. 

В православния християнски свят императорът е известен с подписването на 

Медиоланския едикт за толерантност, с което се слага край на институционализираното 

преследване на християните в Римската империя; още повече, той става първият 

християнски римски император. По време на своето управление той подпомага 
                                                           
10

 Динчев, В. РАЗКОПКИ И ПРОУЧВАНИЯ КНИГА ХХХ, БАН – АИМ, изд. „НОУС“, 

С. 2003 г. 
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църковното строителство, дава привилегии на християнското духовенство и издига 

християни на високи постове; възвръща собственост, конфискувана по време на 

Диоклециановите гонения на християни. След увенчаването с успех на 

изследователската дейност на майка си Елена за откриването на Божия гроб на Голгота и 

намирането на Честния кръст Господен, започва строителния проект на храма на Божи 

гроб в днешния Иерусалим. Заедно с майка му Елена са канонизирани за светци – като 

свети равноапостолни Константин и Елена. В църковния литургичен календар те са 

почитани заедно на 21-ви май, както и на 14-ти септември Кръстовден – Въздвижение на 

Светия Кръст Господен. Намереният от Елена (майката на императора) Кръст е 

разпознат с чудо и положен в иерусалимския храм, построен над пещерата на Гроба 

Господен с покровителството на Константин и е осветен на 14 септември 335 г. 

Императорът Константин Велики, спечелил множество битки с упованието на 

християнската вяра и кръстното знамение. Известно е, че когато станело дума за 

Сардика (Сердика, днешна София), в която възнамерявал да пренесе управлението си, 

императорът добавял израза „моят Рим“. Несъмнено сардикийският цимитериален 

(гробищен) еднокорабен храм в основите на запазената до днес църква „Св. София“ е 

изграден с императорското одобрение и подкрепа, недалеч от Аврелиановите вътрешни 

укрепени стени на Сердика (Serdica I), и неясно още къде спрямо разширения насевер 

градски периметър (Serdica II). Неразгадан остава фактът, че императорът се заема с 

добавяне на укрепена територия към Сердика от север чрез изграждането на т.нар. 

Константинова стена
11
, а оставя без подобно укрепване резиденциалната си вила. 

Неукрепената късноантична вила Скретиска (Scretisca) не е единствена в запад-

северозападните територии около Сердика, но се отличава с резиденциалната си 

представителност. Още по-важен е и фактът, че за обслужването ѝ почти едновременно 

с нея (само на 1 км отстояние) на главния римски път е изградена пътна станция със 

специфична функция (mutatio per/ad Scretisca). Пътната станция с името Scretisca се 

споменава най-напред в съставения през 333 г. пътеводител Itinerarium Burdigalense, а в 

по-раншни карти-пътеводители това име липсва. Днешният археологическият обект 

„Римски път и пътна станция“ е с рег. картон №1530074 в АКБ, проучван и частично 

консервиран преди пет години във връзка със строежа на нови производствени халета на 

имащия право на собственост в днешния поземлен имот. 

След смъртта на император Константин през 337 г. до хунските нашествия от 40-те 

години на 5-ти век, когато мощен пожар причинява изоставянето ѝ, вилата е 
предполагаемо ползвана от управителите на римската провинция. Продължаването на 

битието на неукрепената късноантична резиденция Скретиска (предполагаемият 

Константинов дворец до Сердика) през втората четвърт на 6-ти век като 

ранновизантийска укрепена Кратискара става след изгражане на скромни по периметър 

крепостни стени. 

Обектът „Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и 

Ротонда“ в м. Градището, гр. Костинброд е най-продължително и подробно проучен 

измежду всички археологически НКЦ в община Костинброд. Останалата част от 

недвижимите културни ценности в общината, които не са археологически, са от 

различни категории. Архитектурно-строителните недвижими културни ценности 

                                                           
11

 Динчев, В. СЕВЕРНАТА КРЕПОСТ НА SERDICA (СЕРДИКА II). Известия на НАИ 

XLI, 2013 г., стр.237-279 
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(дванадесет къщи в с. Богьовци), включени в Писмо №547 от 23.09.1980 г. на НИПК не е 

дадена категория. Художествените недвижими културни ценности (църква „Св. Петка“ в 

с. Богьовци и църква „Св. Николай“ в гр. Костинброд), включени в Писмо №3107 от 

18.09.1978 г. на НИПК са във II група - с предварителна категория „местно значение“. 

Редът за определяне категорията (чл. 50 от ЗКН) на недвижимите културни ценности се 

определя с наредба на министъра на културата. 

Историческите възпоменателни знаци и паметници, които притежават статут на 

недвижими културни ценности, съгласно писмо на НИПК №4349/04.12.1992 г. са с 

неопределима категория за значение. 

Изброените обекти на НКН, опазвани по реда на Световните и Европейски 

конвенции, и законодателството на страната (ЗКН), са от национално и местно значение, 

и потенциално – от световно значение. Друга немалка част недвижимото културно 

наследство е съхранявана от векове и пазена в паметта на местното население – оброчни 

места с каменни кръстове и стели. Те са запазени от времената, когато са изработвани и 

изнасяни извън населените места, в гористи местности или нивя, за извършване на 

забранявани от поробителската власт християнски обреди и семейни помени. Днес, след 

годините на колективизация на земеделието, масовото откъсване на населението от 

земята и промяната на профила на съвременните трудови заетости, много от 

наследниците преместват оброчните кръстове и стели в дворовете на храмовете в 

близките населени места. 

 

3.1.9.2  ПРОСТРАНСТВЕНО  РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

 

На територията на община Костинброд са идентифицирани над 40 

археологически, 12 архитектурно-строителни, 2 художествени и над 13 исторически 

(възпоменателни знаци и паметници) недвижими културни ценности. Това недвижимо 

културно наследство е съсредоточено: 

-в южната част на територията - край град Костинброд, селата Петърч, Голяновци 

и Драговищица; 

-в западната и средищната част на територията - в с. Богьовци, край селата 

Опицвет и Безден, в Беледие хан край с. Градец; 

в северната част на територията – край селата Бучин проход, Понор, Дръмша и 

Чибаовци. 

Историческите НКЦ (възпоменателни знаци и паметници) са разположени във 

всяко населено място. В с. Богьовци са концентрирани архитектурно-строителните НКЦ 

(12 частни къщи) и една художествена НКЦ - църквата „Св. Петка“. Още една една 

художествена НКЦ - църквата „Св. Николай“ е разположена в гр. Костинброд. 

Пространственият обхват на археологическите НКЦ е различен, като най-маката площ - 

от 1 дка е заета от единична могила от неопределим исторически период, а най-

обширната – от 170 дка е заета от селище, носещо следи за обитаване от времената на 

Бронзова епоха, Желязна епоха, Античност и Втора българска държава. 

НКЦ в южната част на територията - край град Костинброд, селата Петърч, 

Голяновци и Драговищица 

Край гр. Костинброд са разположени археологическите НКЦ: 
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-6 единични могили на територия с ориентировъчна площ по около 1 дка за всяка 

в м. Пресвата и Могиликите (рег. картони по АИС-АКБ №1530064, 1530065, 1530066, 

1530067, 1530068 и 10004525) при Режим на ползване „А“; 

-1 могилен некропол на територия с площ около 30 дка в м. Пресвата (рег. картон 

по АИС-АКБ №1530063) при Режим на ползване „А“; 

-1 селище със светилище на територия с площ около 30 дка в кв. Обединение (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530062) при Режим на ползване „Б“; 

-1 селище със светилище на територия с площ около 45 дка в м. Примичурата 

(рег. картон по АИС-АКБ №1530069) при Режим на ползване „Б“; 

-1 Обект с неопределени функции на територия с площ около 2 дка на ул. 

„Топола“ (рег. картон по АИС-АКБ №1530070) при Режим на ползване „Б“; 

2 Крепост със Селско имение на територия с площ около 15 дка в м. Градището 

(рег. картони по АИС-АКБ №1530071 и 1530072) при Режим на ползване „Б“; 

1 Крепост със Селище на територия с площ около 100 дка (рег. картон по АИС-

АКБ №1530073) при Режим на ползване „Б“; 

-Римска пътна станция и част от път на обща територия с площ около 10 дка (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530074) при Режим на ползване „Б“; 

В гр. Костинброд е разположена и художествена НКЦ – църквата „Св. Николай“ 

Край с. Петърч са разположени археологическите НКЦ: 

-Праисторическа селищна могила на територия с площ около 7 дка в м. Църквата 

(рег. картон по АИС-АКБ №1530091) при Режим на ползване „А“; 

-Халколитно селище на обща територия с площ около 15 дка в м. Селището (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530092) при Режим на ползване „Б“; 

-Праисторическо селище (Късна Бронзова Епоха, Ранна Желязна Епоха) и Обект 

с неопределени функции от Античността - на територия с площ около 98 дка в м. 

Метилявец (рег. картон по АИС-АКБ №10001817) при Режим на ползване „Б“; 

-Селище със следи от различни епохи (Бронзова Епоха, Желязна Епоха, 

Античност, Втора Българска държава) на територия с площ около 170 дка в м. Дупките 

(рег. картон по АИС-АКБ №10001818) при Режим на ползване „В“. 

Край с. Голяновци е разположено: 

-Селище от Праисторическа епоха на територия с площ около 20 дка в м. 

Църквата (рег. картон по АИС-АКБ №10001812) при Режим на ползване „Б“; 

 

Край с. Драговищица са разположени археологическите НКЦ: 

-Праисторическо селище и Обект с неопределени функции от Римска епоха на 

територия с площ около 5 дка в м. Градището (двор на ТКЗС), (рег. картон по АИС-АКБ 

№1530080) при Режим на ползване „Б“; 

-Селище от бронзова епоха със селско имение от Римска епоха на територия с 

площ около 8 дка, (рег. картон по АИС-АКБ №10001813) при Режим на ползване „А“; 

-Селище от Късна античност, на територия с площ около 8 дка в м. Лъката, (рег. 

картон по АИС-АКБ №10001814) при Режим на ползване „Б“; 

-Селище от времето на Втора българска дъжава - на територия с площ около 4 

дка, (рег. картон по АИС-АКБ №10001815) при Режим на ползване „Б“ 

  

НКЦ в западната и средищната част на територията - в с. Богьовци, край 

селата Опицвет и Безден, в Беледие хан край с. Градец 
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В с. Богьовци са разположени архитектурно-строителни и художествена 

НКЦ: 

-12 къщи – архитектурно-строителни НКЦ; 

-Църква „Св. Петка“ - художествена НКЦ. 

Край с. Опицвет са разположени археологическите НКЦ: 

-Единична могила от неопределимо време на територия с площ около 1 дка, (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530075) при Режим на ползване „А“; 

-Възрожденска църква на територия с площ около 1 дка при Помпената станция, 

(рег. картон по АИС-АКБ №1530076) при Режим на ползване „Б“; 

-Селище от бронзова епоха и Обект с неопределени функции от Античността на 

територия с площ около 45 дка при Помпената станция (рег. картон по АИС-АКБ 

№1530077) при Режим на ползване „Б“; 

Край с. Градец е разкрита: 

 

-Изолирана следа от човешка дейност от времето на Античността на територия с 

площ около 1 дка в м. Беледие хан (рег. картон по АИС-АКБ №10002816) при Режим на 

ползване „В“; 

 

НКЦ в северната част на територията – край селата Бучин проход, Понор, 

Дръмша и Чибаовци 

Край с. Бучин проход са разположени: 

-Селище от Желязна епоха на територия с площ около 10 дка в м. Градището (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530078) при Режим на ползване „Б“; 

-Селище от Желязна епоха на територия с площ около 30 дка непосредствено 

южно от м. Градището (рег. картон по АИС-АКБ №1530079) при Режим на ползване 

„Б“. 

Край с. Понор са разположени археологическите НКЦ: 

-4 могили на територия с ориентировъчна площ по около 1 дка за всяка в м. 

Магурката, м. Св. Богородица и м. Провалнята (рег. картони по АИС-АКБ 1530061, 

1530088, 1530089, 1530090) при Режим на ползване „А“; 

-1 могила с Култово съоръжение на територия с ориентировъчна площ по около 1 

дка в м. Магурката (рег. картон по АИС-АКБ №1530086) при Режим на ползване „А“; 

-1 селище на територия с ориентировъчна площ по около 20 дка в м. Старо село 

(рег. картон по АИС-АКБ №1530087) при Режим на ползване „Б“; 

Край с. Дръмша са разположени археологическите НКЦ: 

-Три единични могили на територия с ориентировъчна площ по около 1 дка за 

всяка в м. Разсадника, м. Кърчевица и м. Падината (рег. картони по АИС-АКБ 

№1530081, №1530082 и №1530083) при Режим на ползване „А“;  

-Обект с неопределени функции от Античност и Римска епоха с ориентировъчна 

площ по около 60 дка в м. Градището (рег. картон по АИС-АКБ №1530084) при Режим 

на ползване „Б“; 

Край с. Чибаовци са разположени археологическите НКЦ: 

-Антична крепост с ориентировъчна площ по около 10 дка в м. Градището (рег. 

картон по АИС-АКБ №1530085) при Режим на ползване „Б“. 

Без идентифицирани и регистрирани НКЦ са териториите на с. Безден, с. 

Дреново и с. Царичина. 
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СЪСТОЯНИЕ 

В аналитичната част на ОУПО Костинброд за обектите на НКН са разгледани в 

аспектите на тяхната: 

-степепен на проученост и документиране; 

-физическо състояние; 

-достъпност, 

-състояние на информационната система и др. 

-налични предприети мерки за опазване (вкл. проектна осигуреност) 

-предвиждания в Общинския план за развитие (2014-2020 г.),  

 

Степен на проученост, документиране 

Повечето НКЦ на територията на община Костинброд са археологически, от 

национално значение по силата на ПМС 1711/22.10.1962 г. и съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Малка част от НКЦ са архитектурно-строителни (къщи) и две са художествени – в 

църкви. 

Повечето археологически НКЦ са непроучени или са само теренно обхождани, 

със случайни находки (недеструктивен метод и начален етап от археологическото 

проучване). Най-продължително са проучвани археологическите НКЦ: Късноантична 

римска резиденция, Пострезиденциално село, Ранновизантийско укрепено селище, 

Ротонда, Римска пътна станция и част от римски път – обекти с рег. картони по АИС-

АКБ №1530071, №1530072 и №1530074. За обекта са изготвяни предложения за 

определяне на: 

-Граници, охранни зони и режими за ползване на териториата на 

археологическите паметници Протокол от 02.06.1992 г. в изпълнение на Заповед № РД 

19-253 от 02.06.1992 г. на Министерството на културата; 

-режими – териториален обхват и предписания за опазване с Протокол от 

09.09.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД 9К-80 от 02.09.2016 г. на Министъра на 

културата; 

Редовните разкопки на археологическите недвижими културни ценности в м. 

Градището в югозападната периферия на днешния гр. Костинброд (в двор на Опитна 

станция за ягодоплодни култури „ОСЯК“) започват през 1973 г. и с известни 

прекъсвания продължават до 1994 г. Инцидентни теренни проучвания след това са 

правени през 2004 и 2008 г. Ръководител на разкопките в периода 1973-1992 г. е Виолета 

Божилова от НАИМ-БАН, а на проучванията след 1993 г. – проф. Д-р Венцислав 

Динчев
12
, също от НАИМ-БАН. През 1992 г. е отчетено

13
 извършване на частична 

аварийна консервация на мозайките и предстоящи аварийно-консервационни работи. 

През 2016 г. е отчетено
14

: 

Най-напреднал етап на проучване на източния сектор на археологическия обект 

(извършвани до към 1990 г.); 

                                                           
12

 Динчев В., Разкопки и проучвания книга ХХХ, изд. НОУС, С. 2003 г. 
13

 Протокол от 02.06.1992 г. в изпълнение на Заповед № РД 19-253 от 02.06.1992 

г. на Министерството на културата 
14

 Протокол от 09.09.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД 9К-80 от 02.09.2016 г. 

на Министъра на културата 
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Начален етап на проуване на останалите сектори към 2016 г.; 

Непроученост на по-голямата част от вилната резиденция, на 

пострезиденциалното село и на ранновизантийското укрепено селище. 

Резултати от проучванията са обнародвани/публикувани в: 

Резюмета от отчети в ежегодните сборници за археологическите открития и 

разкопки за 1991 г. – Божилова и др., стр. 113-116; за 1992 г. - Божилова и др., стр. 84-85; 

1994 г. – Динчев, стр. 78-81; 1995 г. – Динчев, стр. 107-110; 

Монография на В. Динчев, Разкопки и проучвания, книга ХХХ, издателство НОУС, С. 

2003 г. (обобщаваща проучванията в периода 1990 – 1994 г.) 

 

Архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи) не са проучени и документирани по 

реда на действащото законодателство и специализирани наредби.  

Художествените НКЦ (в 2 църкви) също не са проучени и документирани, но за 

тях са налични откъслечни данни в електронните медии. Забележителната недвижима 

културна ценност в Драговищица църква „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ е 

обявена с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за паметник на културата от ІІ група с 

изключителна художествена стойност. Църквата е построена през 1887 г. с дарения от 

няколко фамилии: Истаткови от с. Батковци, Димови и Кръстанови от с. Драговищица. 

Тя е еднокорабна, с изявена на източната фасада олтарна абсида. Изписана е от Михаил 

и Христо Благоеви, които оставят надпис „Из руки Михаил Зограф Благоев из Дебърско 

окружие село Тресонче 1884 год. месец април ден 2-рий“. Стенописите се отличават с 

лекота на изпълнението и своеобразния си колорит. През 1903 г. отново с помощта на 

сем. Истаткови в църковния двор е издигната и камбанария. 

Другата църква, обявена с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за паметник на 

културата от ІІ група с изключителна художествена стойност, е „Св. Петка българска“ в 

с. Богьовци. Храмът е построен през 1852 г. (или 1862 г.) Той е стенописан изцяло от 

майстори от Дебърската и Самоковската зографски школи. 

Паметните знаци на места и в чест на загинали в национално-освободителните 

войни са включени в списъци, регулярно поддържани и тачени с националните 

празници, чествани в община Костинброд. 

Темата за оброчните места с каменни кръстове и стели в Костинбродско е 

изключително слабо засегната в публикации и теренни проучвания до 2012 г., с 

изключение на местно краеведско изследване за с. Драговищица
15
, в което са описани 

всички оброчища. Оброчните места в Костинбродско са проучени, фотодокументирани 

и систематизирани според вида им задълбочено от Николай А. Борисов по нарочна 

методология
16

. В дейността си по проучването на оброчните места на територията на 

общината в рамките на две години (2010-2012) авторът регистрира над 100 оброчища, 

някои от които днес не същестуват, а други са записани само по разкази (с предстоящо 

тяхно бъдещо локализиране и архивиране). 

 

3.1.9.2.1. СЪСТОЯНИЕ 

                                                           
15

 Христова, М. Книга за Драговищица. С., 2009, с. 103-107 
16 
http://history.rodenkrai.com/new/kultura_i_tradicii/prouchvane_na_obrochnite_mesta_v_obshtina_kostin

brod.html 

http://history.rodenkrai.com/new/kultura_i_tradicii/prouchvane_na_obrochnite_mesta_v_obshtina_kostinbrod.html
http://history.rodenkrai.com/new/kultura_i_tradicii/prouchvane_na_obrochnite_mesta_v_obshtina_kostinbrod.html
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Части от разкритите мозайки са изнесени от обекта за съхранение и опазване; 

друга част са откраднати. 

 

Достъпност 

Възможността и правото на достъп до културното наследство за да се ползват 

културните ценности е предвидено по чл.3 ал 2 и ал.3 от ЗКН, чрез осигуряване на 

физически или интелектуален достъп до тях, без те да се увреждат или подлагат на риск, 

както и създаване на условия и гаранции от страна на държавата, общините и частните 

лица за равен достъп до културни ценности на всяко лице. 

Достъпът до архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи) на територията на 

община Костенец липсва поради тяхната частна собственост и липса на обозначителни 

и/или информационни знаци. Достъпът до художествените НКЦ в двете църкви е 

възможен във времето, когато храмовете са отворени и за миряните. 

Достъпът до обектите – археологически НКЦ, които са непроучени или само 

теренно обходени (недеструктивен метод и начален етап от археологическото 

проучване) е свободен, но по неблагоустроени и/или необозначени пътища, при липса 

информационни знаци. Донякъде това е обяснимо с предпазна цел срещу иманярски 

акции, още повече, че ограждения и охрана на тези обекти липсва.  

Достъпът до проучените обекти – археологически НКЦ като Късноантична 

римска резиденция, Пострезиденциално село, Ранновизантийско укрепено селище, 

Римска пътна станция и част от римски път (обекти с рег. картони по АИС-АКБ 

№1530071, №1530072 и №1530074) е затруднен и поради разположението им в имоти на 

„ОСЯК“ и „Кока Кола“. Според чл. 71 ал.4 от ЗКН собствениците, концесионерите и 

ползвателите на недвижим имот, в който е съхранена и експонирана недвижима 

археологическа културна ценност, са длъжни да осигуряват публичен достъп при 

условията, определени с наредбата на министъра на културата по чл. 185 от ЗКН. 

Липсата разписани правила за достъп и охрана е: 

.негативна за непряко ангажирани специалисти и любознателни туристи, илесна и 

„удобна“ за иманярство и вандализъм. 

.Теоретично достъпността на НКЦ увеличава потенциала за включването им в 

маршрути за културен туризъм, от което може да се очаква възвръщаемост на 

отделените за опазванане на НКЦ средства. В случая е необходимо да се състави ясна 

концепция с план-програма за управление (вкл. опазване, охрана, социализация и 

популяризиране). 

 

Състояние на информационната система и др. 

Поддържането и развиването на информационната система за НКН, наред с 

воденето на публичен регистър на НКЦ (вкл. в електронен вид), поддържането на 

национален документален архивен фонд (вкл. в електронен вид), организира 

информационен център и поддържа и развива информационна система за НКН е част от 

правомощията на МК-НИНКН (чл.19 от ЗКН). Изходните данни за изработване на 

Задание за ОУП-О Костинброд са получени по надлежния ред от НИНКН чрез 

Общинската администрация. Идентификационните данни за недвижимите културни 

ценности, предоставени от НИНКН и приложени към Заданието за ОУП-О Костинброд 

(планоснимачен номер, квартал, административен адрес, и др.) са били актуални към 

датата на придобиване на статута им. Предвид разпоредбите на §120, ал.1 от Преходни и 
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заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКН (обн. ДВ, 

бр.54 от 2011 г.), община Костинброд има ангажимент да предостави актуалните адреси 

и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и 

декларирани недвижими културни ценности, разположени на нейната територия, на 

НИНКН – респективно на проектантите на ОУП-О. 

Всички селищни и надгробни могили, обявени с Разпореждане на МС №1711 от 

22 октомври 1962г. за паметници на културата с категория „национално значение” 

придобиват статут на недвижими културни ценности (НКЦ) с категория „национално 

значение” съгласно §10, ал.1 от ЗКН. При предоставянето на данните от 

автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” (АИС 

на АКБ) са направени уточнения, че: 

-80 % от регистрационните картони за археологическите обекти от Община 

Костинброд са изготвени през 1993 г. По тази причина те са подадени с твърде 

приблизителна локализация и без прецизен картен материал; 

-голяма част от предоставената информация е за обекти, които са регистрирани в 

АИС-АКБ в резултат на случайни находки и теренни обхождания; 

на територията на Община Костинброд не са правени системни издирвания на 

археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за 

археологическото наследство в този регион. 

Всички единични могили са непроучвани. Малка, но значима част от 

археологическите НКЦ са проучвани: 

-от 1973 г., с известни прекъсвания, до днес обектът се проучва чрез редовни 

археологически разкопки под ръководството на В. Божилова (АИМ-БАН) – обекти с рег. 

картони №1530071 и №1530073 в АИС–АКБ; 

-частично от В. Божилова (АИМ-БАН) в началото на 80-те години - обект с рег. 

картон №1530072 в АИС–АКБ; 

частично - през 80те години чрез редовни археологически разкопки под ръководството 

на В. Божилова (АИМ-БАН) - обект с рег. картон №1530074 в АИС–АКБ; 

Резюмета от отчетите за последни проучвания през 1991 – 1995 г. са правени и 

обнародвани в ежегодните сборници за археологическите открития и разкопки от В. 

Божилова и В. Динчев. 

Друга част от обектите в АИС–АКБ са разкрити и регистрирани по време на: 

 Случайни обстоятелства, случайни находки, теренни обхождания - обекти 

с рег. картони №1530062, №1530085, №1530091 и №1530092 в АИС–АКБ; 

 теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на 

„Меж-дусистемна газова връзка България – Сърбия“ от: с. Калотина до 

СОП, на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и 

Божурище, Софийска област и Столична община, област София-град - от 

екип с ръководител доц. д-р Стефан Александров (НАИМ-БАН) през м. 

юни 2013 г. - обекти с рег. картони №10001812, №10001813, №10001814, 

№10001815, №10001816, №10001817 и №10001818 в АИС–АКБ ; 

 оглед след/на иманярска инвазия на 10.04.2015 г. заедно с представители 

на МВР – София - обект с рег. №10002816 в АИС–АКБ; 

 предварителни археологически проучвания - издирване на археологически 

обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътната линия София 
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– Драгоман“, на територията на Столична община, област София, 

общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман, Софийска 

област - от екип с ръководител Кръстю Чукалев (НАИМ-БАН) през м. 

април 2016 г. - обект с рег. №10004525 в АИС–АКБ. 

 

 

Съществен проблем в информационната база данни за НКЦ в община Костинброд 

представляват архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи), които са включени в списък - 

Писмо №547 от 23.09.1980 г на НИПК. Те не са проучени и документирани по реда на 

действащото законодателство и специализирани наредби. Към момента къщите са 

неидентифицируеми: липсват данни за локацията им в с. Богьовци, а имената на 

собствениците на къщите, упоменати в Писмото от 1980 г на НИПК не фигурират в 

Описната книга на имотите в селото. 

Всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 

войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, декларирани с писмо 

№4349/04.12.1992г. на НИПК като исторически паметници на културата, притежават 

статут на исторически недвижими културни ценности, съгласно §12, ал.1 от ЗКН. 

Съгласно чл.7, т.3 от Закона за военните паметници (ДВ. бр.13/2008г.) регистър и 

картотека на военните паметници се води от областна комисия по чл.6 на същия закон. 

Списъците на НКЦ от НДА на НИНКН, регистрационните картони от АИС на 

АКБ и списъкът на военните паметници, с всички известни данни на регистрираните до 

момента обекти са неразделна част от ОУП-О. Всички обекти на НКН са отразени в 

графичната част на настоящата разработка. 

 

Налични предприети мерки за защита на НКЦ 

 

По чл. 78 от ЗКН териториалноустройствената защита на недвижимото културно 

наследство обхваща:  режими за опазване; устройствени планове на защитени територии 

за опазване на недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи 

към тях; планове за опазване и управление на НКЦ; проектиране, съгласуване и 

одобряване на устройствените планове и на проектните документации (инвенстиционни 

инициативи и проекти за намеси) в защитените територии за опазване на недвижимото 

културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; финансиране и 

извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони 

за целите на тяхното опазване и експониране. 

Съгласно §5 т.82 на ЗУТ „Защитени територии за опазване на културното 

наследство” са „единичните и груповите недвижими културни ценности с техните 

граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за 

тяхното деклариране или за предоставяне на статут”. 

Действащите към момента режими за териториална защита на археологическото 

НКН са отбелязани в КАИС-АКБ с определените му Режими за ползване на териториите 

на археологически обекти, определени според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 

декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони, а именно: 

Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 

изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 
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1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 

благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, 

които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на 

земята като пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни 

работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 

коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м; 

3. за територии с режим „В” на археологически обекти не са допустими изкопни 

работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допускат селскостопански 

дейности при условията на чл. 18 ЗПКМ; 

4. за територии с режим „Г” на археологически обекти се разрешават всички 

дейности, като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите, които следят 

за опазване на културно-историческото наследство при условията и по реда на 

ЗПКМ. 

Текстът на Наредбата Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони е 

последно изменен обн. В ДБ, бр. 21 от 2013 г., но не е синхронизиран в съответствие с 

влезлия в сила през 2009 г. ЗКН, заместващ действащия до тогава ЗПКМ. В този смисъл 

териториите, обявени в АИС-АКБ с режим на ползване „В” и „Г”, остават непрецизно 

защитени. Повечето терени с археологически НКЦ в община Костинброд са обявени в 

АИС-АКБ с режим на ползване „А” и „Б”, малка част са режим на ползване „В”, а такива 

с режим на ползване „Г” липсват. 

Археологическите недвижими културни ценности (НКЦ) на територията на 

община Костинброд са със статут на такива с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН или въз основа на ПМС 1711/22.10.1962 г. 

Повечето археологически НКЦ са непроучени или са само теренно обхождани, 

със случайни находки (недеструктивен метод и начален етап от археологическото 

проучване), поради което са без конкретни предприети мерки за защита. 

За най-продължително проучваните от НАИМ - БАН археологически НКЦ: 

Късноантична римска резиденция, Пострезиденциално село, Ранновизантийско 

укрепено селище, Ротонда, Римска пътна станция и част от римски път (обекти с рег. 

картони по АИС-АКБ №1530071, №1530072 и №1530074) са изготвяни и приемани по 

надлежния ред предложения за определяне на граници, охранни зони и режими за 

ползване на териториата на археологическите паметници Протокол от 02.06.1992 г. в 

изпълнение на Заповед № РД 19-253 от 02.06.1992 г. на Министерството на културата. 

В периода 15 април – 30 май 2010 г. са извършени консервационно-

реставрационни дейности по обект Римска пътна станция и част от римски път 

(археологически обект с рег. картон №1530074), финансирани от „Кока-Кола ХБК 

България“ АД. Дейностите са предприети във връзка и по време на изграждането на 

новите производствени корпуси на компанията върху терена на стари цехове на „Завод 

за безалкохолни напитки и натурални сокове – гр. Костинброд“. Новото строителство е 

ситуирано върху отсечката по права линия между археологическите обекти: Римска 

пътна станция и част от римски път (с рег. картон по АИС-АКБ №1530074) и 

Късноантична римска резиденция, Пострезиденциално село, Ранновизантийско 

укрепено селище и Ротонда (с рег. картони №1530071 и №1530072). 
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По действието на ЗКН (в сила от 2009 г. обн. ДВ бр.19/2009, посл. изм. и доп. ДВ 

бр. 74/2016 г.) актовете на деклариране (предложение с предварителна категоризация, 

класификация и временни режими за опазване на НКЦ), на предоставяне на статут на 

НКЦ (класификация, категоризация и режими за опазване във връзка с предоставянето 

на статут на НКЦ) се правят по предложение на директора на НИНКН и след становище 

на Специализиран експертен съвет (СЕС). Искането за включване на НКЦ в 

Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България 

може да се отправя както от физическо или юридическо лице, така и от Общината – за за 

недвижимото културно наследство на нейната територия. Средствата за последните 

предприемани мерки за опазване на археологически НКЦ на територията на община 

Костинброд са осигурявани от Общинския съвет. Необходимостта от предприемане на 

следващи мерки за опазване на НКЦ поставя изскване за съгласувани действия между 

собственика на археологически НКЦ (по закон – изключителна държавна собственост), 

притежателя на собственост върху земята (териториите с археологически НКЦ) и 

Общината, за да бъдат изпълнени първо изискванията за обхват и съдържание на 

документациите за предварителни проучвания и задания за проектиране, а после и за 

обхват и съдържание на проектните документации – по НАРЕДБА № 4 от 21 декември 

2016 г.за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-

реставрационни дейности на недвижими културни ценности, обн. ДВ, брой: 105, от 

30.12.2016 г. 

През 2016-2017 г. за археологическите обекти с рег. картони по АИС-АКБ № 

1530071, 1530072 и 1530074 са изготвяни и приемани по надлежния ред: 

определени териториален обхват и предписания с режими за опазване с Протокол от 

09.09.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД 9К-80 от 02.09.2016 г. на Министъра на 

културата; предоставен статут с класификация на групова археологическа НКЦ и 

категория „национално значение“, при което са определени режими за опазването им 

(териториален обхват с граници на ГА НКЦ и на охранителната ѝ зона, вкл. 

предписания за опазване в тях) - със Заповед № РД09-805 от 17.10.2017 г. на МК обект 

„Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. 

Градището, гр. Костинброд, община Костинброд. 

 

Предвиждания в Общинския план за развитие (2014-2020г.) за опазване на 

НКН в община Костинброд 

 

Общинският план за развитие отчита, че последните политики на ЕС са 

ориентирани към управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни 

ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за развитие на общините и 

регионите. Според факторите, които имат водеща роля в устройството на територията и 

регионалното развитие, Общинският план за развитие на Костинброд за периода 2014 – 

2020 г. ориентира пространственото развитие на територията към базиране на 

културното наследство в общината и природните и културни ландшафти, изразяващи 

регионална специфика. Този подход е в съответствие и с пространствените политики, 

свързани с материалното и нематериалното културно наследство на Р България, които се 

залагат в Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) и са в пряка 

връзка с качеството на живот. В НКПР от 2012 г. въз основа на оценка за степента на 
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значимост на културното напластяване в населените и извън населените места са 

представени културните коридори на територията на Р България. 

 

 
 Фиг.№ 16, Оценка на културното напластяване в Република България /Национални културни коридори, 

Национална концепция за пространствено развитие/. – в ОПР Костинброд 2014-2020, стр. 69 

 

В НКПР община Костинброд е оценена със средна степен значимост на 

културното напластяване (с наличие на два културни пласта или един силно изразен). 

В аналитичната част на ОПР Костинброд е отчетено и промененото отношение към 

културните ценности и необходимостта от разширяването на пространствения обхват на 

културното наследство – от единичната ценност до ансамбъла с неговото обкръжение и 

цялостната градска или природна среда, в която е ситуирана, от художествените 

ценности в интериора на сградата и нейната конструкция до характерния пейзаж... 

Археологията и обектите на културното наследство са оценени като потенциал, които 

трябва да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в 

общината; изтъкната е необходимостта да се изготвят проекти за консервация и 

адаптация на обектите – НКЦ и интегрирането им в обща мрежа, обвързвана със 

селищната структура в общината; представя го като ресурс за социално-икономическо 

развитие. 

ОПР Костинброд 2014-2020 дава заявка за ориентиране на пространственото ѝ 

развитие към културното наследство и природните и културни ландшафти в територията 
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ѝ, които изразяват регионална специфика, при което „оценката на познавателната 

стойност показва научния и образователен потенциал на обектите като свидетелство 

за развитие на материалната и духовната култура на обществото“. В проектната част 

на ОПР Костинброд 2014-2020 мерките за опазване на културното наследство (вкл. 

адаптиране, експониране, социализиране) са вместени в Стратегическа цел 2: 

Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната 

среда; Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата: 

Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в 

общината 

Ремонт на сградния фонд, подновяване на обзавеждането и оборудването на 

читалищата (вкл. осветление, озвучаване) (предвиден бюджет 4 000 000 лв.) 

Изграждане на музей, вкл. изложбена зала, арт-кафе (предвиден бюджет 1 000 000 лв.) 

Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности 

Реставриране, опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности на 

територията на общината и терените около тях (предвиден бюджет 2 000 000 лв.) 

Интегриране на културното наследство в Стратегиите и ОУП на община Костинброд 

(без предвиден бюджет) 

Разработване на карта на недвижимите културни ценности на територията на 

общината (предвиден бюджет 1 000 лв.) 

Трябва да се има предвид, че преди да се предприемат мерки за опазване на 

НКЦ чрез проекти за консервация и адаптация, е необходимо да се определи техния 

режим и териториален обхват (границите на недвижимите културни ценности и 

границите на охранителната им зони). При археологически НКЦ, каквито са 

повечето НКЦ в община Костинброд, съществуват временни граници и 

охранителни зони, определяни с разрешението за теренното им проучване (чл. 79, 

ал.6 от ЗКН). Като се отчете, че повечето археологически НКЦ са непроучени или 

са само теренно обхождани, със случайни находки, може да се търси 

териториалноустройствена защита на тези археологически НКЦ по реда на ЗКН – 

чл. 79 ал. 7, която да се изрази с изпълнението на чл. 80 от ЗУТ. 

С яснота за ролята на ОУП-О Костинброд за изпълнението на поставените цели 

на ОПР Костинброд 2014-2020 г., е поставено изискване за създаване и прилагане на 

специфични правила и нормативи към ОУП-О Костинброд, допринасящи за опазване и 

съхранение на недвижимите културни ценности, характерния облик на селищната 

структура и идентичността на общината и региона. 

 

ВЗАИМОВРЪЗКА НА НЕДВИЖИМОТО С ДВИЖИМОТО И 

НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

На територията на община Костинброд липсва археологически или 

специализиран исторически музей, който да поеме дейностите, свързани с опазване на 

недвижимите културни ценности; осъществяването на други научни, културни, 

образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията на 

ЗКН (чл. 12, ал.6). Най-близкият регионален музей, който поема тези правомощия е в 

столицата (НАИМ – БАН), като отношенията между него и общината следва да се 

уреждат с договор. 
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Находките на движими материални културни ценности при археологическите 

огледи, предварителните и задълбочените археологически проучвания са предавани по 

надлежния ред за отговорно съхранение и опазване в оторизираните институции. 

В Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Костинброд е предвиден бюджет 

за изпълнение на едно от изискванията по чл.25 от ЗКН за създаване на музеи: за 

изграждане на местен музей, вкл. изложбена зала, арт-кафе и др. 

Нематериалното културно наследство на територията на община Костинброд като 

художествено-изпълнителско изкуство се изявява и популяризира чрез поддържането на 

фолклорни състави и групи (музикални, певчески и танцови) и театрални трупи, които 

се изявяват по време на организираните на място в общината фестивали: 

-Международният фолклорен фестивал „Шопски наниз“ – гр. Костинброд; 

-Национален фолклорен фестивал „За пояс“ – с. Петърч; 

-Национален Фестивал „Хайдушки ручей“ - с. Градец 

-и при участие в други национални или международни фестивали. 

Социалните обичаи, обреди и празненства са свързани с: 

-традиционното за страната православно християнство – на големите Господски и 

-Богородични църковни празници и именни дни на свети Божии мъченици и 

угодници, както и с местни оброчни традиции; 

празненства, свързани с времето на прибиране на традиционна земеделска реколта - 

събор „Празник на зелето” в с. Петърч; 

-националните празници, обявяването на постигнати исторически победи и 

административни събития – напр. датата на Обявяването на Костинброд за град. 

-Обвързаност на материалното и нематериалното културно наследство в община 

Костинброд има при спазването на православните християнски традиции и обреди. 

 

 ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ЗА РЕШАВАНЕ, НАСОКИ И 

ПОТРЕБНОСТИ ОТ МЕРКИ В ОУП 

 

Общинският план за развитие 2014 – 2020 на община Костинброд поставя задача 

за актуализаиране на списъка с недвижими културни ценности и включването на нови 

обекти притежаващи научна и културна стойност или (за съжаление) изключване на 

предходно вписани обекти, които са необратимо увредени, недокументирани и/или 

изчезнали. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на 

съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде 

изготвена актуална оценка на научната и художествената стойност на обектите-НКЦ, да 

се проследи мястото и значението им в съвременната среда и до колко обектите-НКЦ са 

част от съвременната обществена и културна област (среда) и ги обогатяват. 

Режимите за опазване на недвижимото културно наследство са част от 

териториално-устройствената защита по Раздел V, Глава V от ЗКН. С тях се определя 

териториалния обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и 

нейната среда. С определянето им се цели:  

1. Опазване на недвижимата културна ценност чрез ограничителни и специфични 

изисквания за устройствено планиране и инвестиционно проектиране на 

консервационно-реставрационни дейности, насочени към опазване и съвременно 

ползване на ценността, при съхраняване на нейната автентичност и интегритет. 
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2. Опазване на средата (охранителната зона) на недвижимата културна ценност 

чрез ограничителни и специфични изисквания за устройствено планиране и 

инвестиционно проектиране за осигуряване на хармоничен на ценността природен и 

устройствен контекст. 

3. Определяне на възможности за подобряване на социално-икономическото 

развитие, при запазване на автентичността и интегритета на недвижимата културна 

ценност чрез създаване на възможности за: 

-рехабилитация на градските зони и пространства за извършване на подходящи 

обществени дейности; 

-осигуряване на съвременно обитаване и ползване на исторически сгради за 

подходящи функции при запазване на ценностните им характеристики; 

-използване /валоризиране/ на културния потенциал на недвижимата културна 

ценност и на елементите ѝ за целите на културния туризъм и на икономическото 

развитие. 

 

3.1.9.3. РИСКОВЕ ОТ ПРИРОДНИ И АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ ЗА 

ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД . 

 

 3.1.9.3.1.Рискове от природни  фактори 

 

От емисиите, водещи до замърсяване на въздуха, съществено значение по 

отношение въздействието върху недвижимите културни ценности имат съдържащите 

сяра съединения. Серният диоксид е кисел газ, който в резултат на атмосферната химия 

(влажност на въздуха и наличие на фини прахови частици) се отлага на земната 

повърхност, най-често като киселинен дъжд. Историческите, археологическите и 

архитектурните недвижими ценности, макар и създадени през различни епохи, и с 

различно предназначение, като композити най-често съдържат калций или калциев 

карбонат. Падащите кисели дъждове въздействат върху тях и в резултат се образува 

утайка от калциев сулфат – CaSO4, която в последствие се отмива. Това от своя страна 

довежда до постепенното им разрушаване. Влошеното качество на средата в и около 

урбанизираните територии на населените места, обикновено се свързва със 

съдържанието на променливи количества серен диоксид, получен от изгарянето на 

сяросъдържащи горива. 

Химичната корозия също има негативно влияние върху недвижимите културни 

ценности. Към меките води спадат онези води, които съдържат по-малко от 40 mg CaO. 

Меките води са бедни на карбонатни соли. Разрушението настъпва, когато калциевият 

оксид взаимодейства с водата и образува въглеродна киселина, която при контакт с 

калциевият карбонат образува калциев бикарбонат, който е силно разтворим във вода. 

Друг механизъм на негативно въздействие върху обектите на културното 

наследство е свързан с биохимични процеси (бактериите tiobacilus – използват за 

метаболизма си сяра), които също водят до постепенното разрушаване на ценностите. 

Влиянието на живите организми върху НКЦ много често е пагубно, тъй като бактериите 

и корените на различни растения проникват в микро- и макропукнатините, и 

способстват допълнително за ерозионни процеси, и биоразграждане. Някои бактерии и 

гъби се изхранват от окислението на органични материали и добиват като краен продукт 
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киселини. Такава киселина е оксаловата, която много често се наблюдава по 

повърхността на древните камъни. Биоатака от водорасли се наблюдава на места с много 

влажен климат и с добра осветеност, което стимулира фотосинтезирането. 

Биоразграждане може да се реализира в следствие поява на някои треви, дребна 

храстовидна раститеност.Те се вкореняват в пукнатините на ценностите-там където са 

налице ерозионни процеси, като с допълнително разтварят пукнатините и способстват за 

разрушаването им. Превенция е възможна, като повърхностите се обработват с 

биоцидни препарати. 

 

Повърхностна ерозия  

 

Процесите на механично разрушаване и отнасяне на почвена маса представлява 

риск за недвижимите културни ценности на територията на община Костинброд. 

Основни фактори, които стимулират процесите на ерозия на почвата в разглежданата 

територия са силно пресечения релеф.  Валежите особено силно, ускоряват процесите на 

разрушаване на почвата и могат да доведат до заличаване на следите на могилните 

насипи; изравяне на повърхността на затрупани руини, (вкл. и движими артефакти) 

допълнителна дълбочинна деструкция на градивните материали. 

Община Костинброд   попада в списъка на общините, чиито земи са застрашени 

от  водна  ерозия (Приложение 4 към чл.14, ал.1 от Наредба № 11/2009г. за условията и 

реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания  ) и собствениците, чиито 

парцели са одобрени, получават финансова помощ за подпомагане на агроекологични 

дейности, с цел контрол на почвената ерозия. 

 

Наводнения  

Европейската директива за оценка и управление на риска от наводнения 2007/60/ 

ЕС задава рамката за превенция от подобен тип бедствия за държавите, членки на ЕС. 

Нейната цел е свързана със създаване на база и инструменти за подобряване и 

предотвратяване рисковете от наводнения, както и за техническо и икономическо 

отпимизиране на мерките за защита. 

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент е транспонирана в 

националното законодателство и по-конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 

2010г.) 

Със Заповед № РД-370/16.04.2013 г. на Министъра на околната серда и водите, 

във връзка с чл.187, ал.2, т.в от Закона за водите, е одобрена “Методика за оценка на 

заплахата и риска от наводнения”, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ ЕС. 

Методиката е разработена съгласно Договор № Д-30-62-18.04.2012 г. между 

Националния институт по метеорология и хидрология при БАН и МОСВ, и с нея се цели 

да се подпомогнат експертите, извършващи оценка на риска от наводнения, при 

разработване на картите на заплахата. 

Съгласно утвърдената методика е направена предварителна оценка на риска, 

включваща:  

-Събиране и систематизиране на информация за минали наводнения и техните 

неблагопритни последици; 

-Оценка на достоверността на информацията, цифровизирането й, в т.ч. и в ГИС 

формат и структуриране на данните, позволяващи оценка; 
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-Идентифицирани на значими минали наводнения и оценка на значимостта на 

техните последици; 

-Анализ на връзките между регистрираните наводения въз основа на преценка на 

източника на наводнение, времето на настъпване продължителността и връзката между 

местата по водосборен принцип; 

-Оценка на потенциални бъдещи наводнения; 

 

Съгласно чл.146г, ал.1 от  са определени  pайона със значителенен  потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН),  а  със Заповед № РДД-744 /01.10.2013 г Министъра на 

ОСВ са утвърдени РЗПРН .  

Предварителните РЗПРН са класифицирани в три степени на риск по отношение 

на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно-историческото 

наследство- нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със 

степен на риск „висок” и „среден”. 

Територията на община  Костинброд попада в район,определен  със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл.143г от ЗВ с код BG_1_ASPFR_IS_041- 

р.Искър и притоци в Софийско поле,с дължина 180,7 км., степен  на риск-висок( 

гр.Костинброд и с.Петърч). 

Участъкът на р.Блато, който е включен в този РЗПРН е от с.Петърч нагоре по 

течението  и гр.Сливница, до вливането в р.Искър. Висок риск е определен за 

гр.Костинброд. 

Терени с потенциален риск от наводнения-с.Петърч.  

 

 
   Фиг.№ 17,Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г. 

Няма риск от наводнения за селище-Бронзова епоха, Желязна епоха. 
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           Фиг.№ 18, Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 

Няма риск от наводнения за t220, селище, Халколит и  селищна могила-

Праистроия. 

 

Терени с потенциален риск от наводнения-гр.Костинброд 
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         Фиг.№19,  Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 

Възможен минимален риск от наводения за Светилище, разположена западно от 

кв.Маслово. 

 

 
 Фиг.№ 20,Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 

 

 
Фиг.№ 21, Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 
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Няма риск от наводнения за 1530074-Пътна станция при Скретиска, античен 

път,150073-Крепост,селище късна античност, късен Рим,1530072-Крепост селско 

имение, 1530071-Константинов дворец Скретиска. 

 
  Фиг.№ 22, Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 

 
     Фиг.№23, Източник : ПУРН БД ДР 2016-2021г 
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Свлачища  

 

На територията на община  Костинброд има  едно регистрирано свлачище, 

гр.Костинброд , път II-81 от км 9+950 до км 10+030 Същото  е  показано в графичната 

част на ОУП. 

В зависимост от площта и дълбочината си, свлачищата се разделят на класове от I 

до IV.  Свлачището е от  по-лекия клас – III. Няма опасност от увреждане на НКЦ. 

  

 

3.1.9.3.1.РИСКОВЕ ОТ АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ  

 

Производствени дейности  

 

В структурата на промишлеността на община  Костинброд не влизат основни 

производства на металургията, тежката химическа промишленост и тежкото 

машиностроене, които по принцип предполагат високи нива на замърсяването на 

атмосферния въздух и увреждане на НКЦ.  

 

Инвестиционни намерения и строителни дейности 

 

Инвестиционните намерения и строителните дейности, които засягат среда с 

елементи на традиционната архитектура и селищна организация представляват заплаха 

нейното съхранение и цялост.  

Като цяло провеждането на строителни дейности в територията на общината 

представляват риск за състояние на културното наследство. Като най-драстични сред тях 

са следните: 

-Премахване на растителност и дървесна маса, изравняване и отстраняване на 

хумусния слой;  

-Изграждане на съоръженията свързани с прокарването на микротунели и 

фундаменти за лебедки за изтегляне на тръбопроводи и макари;   

-Изкопи за фундаменти, подземни съоръжения и зони с трайна настилка, основи 

за сгради и пилоти;  

-Спомагателни работи, включващи: Рехабилитация на пътна инфраструктура в 

близост до обекти НКЦ; 

Подготовка на временни или постоянни дренажни канали, попивни канали/ями и 

отклонения;  

-Изграждане и използване на временни строителни площадки, площадки за 

складиране на земни маси, площадки за натрупване на чакъл и площадки за отпадъци. 

Използването на строителна техника може да повлияе върху обекти от 

културното наследство чрез изравяне на коловози , да нанесе увреждания от теглото на 

машините или чрез вибрации в свлачищни райони.  

Освен това е възможно неправомерно премахване на артефакти или вандализъм, 

графити,  вследствие на увеличен достъп на хора до недостъпни преди това райони 

(такива въздействия могат да възникнат също така по време на проучванията на пътни 

трасетата, преди започване на строителството).  
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Иманярство  

Иманярство или други преднамерени или случайни директни вредни човешки 

действия (вандализъм, опожаряване, др.) са сред най-сериозните заплахи за културните 

ценности. Защитата на културните ценности се реализира чрез система от мониторинг, 

своевременно оповестяване и реакция на сигналите за такива действия – във връзка със 

законодателството на страната и спазване на обществения ред, която система е част от 

общата стратегия за развитие на общината и част от плана за защита при бедствия. 

 

Туризъм 

Туризмът не се  добре развит  в общината. Като туристически ресурси биха могли 

да се разгледат културно –историческите забележителности в общината, запазената 

природа и природни забележителности(пещери), както и близостта до София, която 

позволява комбинирането на туристическия продукт и създава повече възможности за 

привличане на туристи. 

При бъдещата му интензификация, той следва да е съобразен с режимите на 

защита на НКЦ, съгласно специфичните правила и нормативите към ОУПО Костинброд.  

 

3.1.9.3.4. МЕРКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И СТЕПЕНТА НА РИСКА 

  

Изграждане на защитни огради и прагове; 

Изграждане на канавки и канали за отвеждане на атмосферни води; 

Изграждане на дренажни пояси и на преходи с подходящ наклон за бързо 

отвеждане  на атмосферни води от външни зидове на НКЦ; 

Изграждане на подходящи укрепващи стени на места с потенциален риск от 

свлачища; 

Пероидична проверка на електрическата инсталация на паметниците на културата 

от правоспособни лица ; 

Предвиждане на мерки за защита в документацията на устройствените планове и 

на инвестиционните проекти; 

Проектирането на трасета на нови участъци  на канализации, водопроводи и др, 

да се  възлага провеждане на предварителни археологически проучвания (издирвания на 

археологически обекти). В резултат на тези изследвания се установява дали новото 

строителство ще застраши археологически обекти, и в каква степен; 

Наблюдение от археолози по време на извършване на изкопни работи ; 

Предварителни проучвания в определени участъци ; 

Създаване на експозиционна среда – обходни алеи с подходяща настилка, места 

за експониране на важна автентична информация и на събития и природни бедствия, 

традиционни занаяти и професии местното културно и историческо наследство  на 

общината. 

Във връзка с изготвените специфични правила и нормативи за приложение на 

ОУПО, не се допуска:   

Засаждане на едроразмерна културна и декоративна растителност, която ще 

промени структурата на ландшафта на прилежащата територия; 

Паленето и пренасянето на открит огън в помещенията на обекти – НКЦ и около 

тях; 
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Прикачането на допълнителни консуматори към ел.инсталация, без разрешение на 

компетентните органи, органите за надзор и охраната на НКЦ 

Допускат се незабранените от закона дейности, напр. свързаните с изграждане на 

визуална информационна и указателна система и др. 

 

Транспорт 

 

Отрицателното въздействие на праха, отделян при транспорта, най-често е 

повърхностно и се изразява в запрашеност на повърхностите и промяна на естественият 

им цвят. Натрупването на прах води до развитието на микробиологична активност, както 

и до появата на нисши растения, което от своя страна води до нарушаване на 

автентичните характеристики на културните ценности. 

 

3.1.9.5.КУЛТУРНИ КОРИДОРИ И МАРШРУТИ  

 

В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) прокарването на 

културни коридори е заложено в стратегическа цел „Интегриране в европейското 

пространство”. С културните коридори е свързана и целта, подчинена на прокарване на 

национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични и екологични 

коридори. Чрез тях се очаква да се осъществи териториална обвързаност и взаимно 

сътрудничество в региона и в европейското пространство. Постигането на тази цел следва 

да се осъществи чрез изграждане на общоевропейска мрежа от различни по ранг градове с 

международно значение, от която се прокарват оси на урбанистично развитие на местно 

ниво.  

Опазването на наследството е част от друга стратегическа цел на НКПР: 

„Съхранено природно и културно наследство“. Освен опазване на обектите, друга задача, 

която трябва да бъде изпълнена за постигане на тази цел, е поддържане на биологичното 

равновесие и идентичност, както и успешното им интегриране в съвременните условия.  

Националната концепция за пространствено развитие предлага списък на 

територии с концентрация на културни ценности („културни пространства“), базиран на 

степента на културно напластяване в тях. За отделните териториални подразделения се 

дефинират обобщени теми.  

В изготвената  Концепция за туристическо райониране на България община 

Костинброд е посочена в обхвата на туристически район  София, с център  гр.София. 

Според концепцията за всеки туристически район се предлага основна и 

разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, 

които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация 

включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. За район   София  основната 

специализация е здравен и културен туризъм, а разширената специализация включва  

 

1.Делови туризъм (МICE)  

2. Културен туризъм (всички видове)  

3. Планински туризъм (всички видове)  

4. Здравен туризъм (всички видове)  

5. Религиозен и поклоннически туризъм  

6. Приключенски и екотуризъм  
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Регионалните и локалните културни маршрути също са част от туристическата 

инфраструктура, обвързваща обекти: културни ценности, исторически места, 

локализации на нематериалното културно наследство, природни ценности и защитени 

природни територии. Изграждането им и обвързването на обектите е съобразено с местни 

и регионални стратегически документи. Въпреки това, развитието на туристическата 

индустрия в общината към момента почива предимно на създадените в предишни години 

интерес и инфраструктура. Продуктът е еднообразен, но е необходимо да обхване 

общината и района в пакети, обвързващи маршрутно-познавателния и събитийния 

туризъм. 

 

 

3.1.10. Материални активи  

 

По данни на НСИ към 2015 г. в община Костинброд са изградени 12404 жилища с 

854.0  хил.кв.м полезна площ и 653.5 хил.кв.м жилищна площ. 42.8% от жилищата в 

общината са изградени в общинския център - град Костинброд. 

На човек от населението в общината се пада 38.1 кв.м жилищна площ и 6.2 кв.м - 

Средната полезната площ на едно жилище е 49.7 кв.м.  

     

Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради брой 10711 10740 10777 10802 10839 

   По материал на външните стени на сградата 

   стомано-бетонни и 

панелни 
брой 236 262 299 324 354 

   тухлени брой 9452 9455 9455 9455 9456 

   други брой 1023 1023 1023 1023 1029 

Жилища  брой 12245 12297 12336 12363 12404 

   По брой на стаите 

   едностайни брой 1565 1565 1566 1568 1569 

   двустайни брой 3629 3629 3633 3635 3638 

   тристайни брой 3945 3962 3969 3974 3985 

   четиристайни брой 1887 1905 1924 1936 1952 

   петстайни брой 639 655 662 667 677 

   с шест и повече стаи брой 580 581 582 583 583 

Полезна площ кв. м 832732 838973 844602 848179 853964 

   жилищна кв. м 640764 644711 647975 650169 653503 

  спомагателна кв. м 99698 101521 103512 104695 106747 
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Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  площ на кухни кв. м 92270 92741 93115 93315 93714 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  брой 34 29 37 25 37 

Жилища  брой 57 52 39 27 41 

Полезна площ  кв. м 6410 6241 5629 3577 5785 

   в т.ч. жилищна  кв. м 3865 3947 3264 2194 3334 

                                                                                                           Таблица № 42,Източник: НСИ 

            

 

Фиг.№ 24 

По данни на НСИ през 2015 г. жилищните сгради в общината са 10839, а при 

преброяването към 1.02.2011 г. те са 10675. От тях 5782 са обитавани, 1702 са обитавани 

жилищни сгради за временно обитаване (вили), 2 са обитавани жилищни сгради за 

колективно домакинство, 3189 са жилищни сгради необитавани . 

    
 

Жилищни сгради по вид - по населени места - 2011 г. 

Населени места Общо 

Вид на сградата 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване 

(вила) 

жилищна за 

колективно 

домакинство 
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Жилищни сгради по вид - по населени места - 2011 г. 

Населени места Общо 

Вид на сградата 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване 

(вила) 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

Общ. Костинброд 10675 5782 3189 1702 2 

Гр. Костинброд 3879 3098 779 1 1 

Села 6796 2684 2410 1701 1 

с.Безден 479 221 70 187 1 

с.Богьовци 274 152 68 54 - 

с.Бучин проход 356 160 88 108 - 

с.Голяновци 309 180 100 29 - 

с.Градец 873 164 374 335 - 

с.Драговищица 860 385 205 270 - 

с.Дреново 314 123 41 150 - 

с.Дръмша 695 114 495 86 - 

с.Опицвет 432 208 224 - - 

с.Петърч 1072 722 350 - - 

с.Понор 141 116 22 3 - 

с.Царичина 433 32 30 371 - 

с.Чибаовци 558 107 343 108 - 

Обл. София 145122 84347 35833 24911 31 

                  Таблица № 43, Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011г. 

 

Обитаваните жилищни сгради в общината са 70.1% (средно за област София 

75.1%). По населени места се очертават различия. В общинския център гр. Костинброд 

79.9% от жилищните сгради са обитавани, а в селата - 64.5%. 

Жилища по години на построяване  

В периода до 1960 г. са изградени 20.4% от жилищата в общината. В годините от 

втората половина на 20 в. (1960-1990) са изградени близо 2/3 от жилищата в общината - 

62.4%. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода (1990-2000 г.) е 

значително по-малко (5.6%) в сравнение с предходния период. След 2000 г. към фонда са 

добавени само 1.3%. За селата е характерно, че през годините 1970-2000 г. се извършва 

интензивно жилищно строителство - изграждат много жилища за временно обитаване 

(вили) предимно от жители на столицата и от съседни общини. 
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Жилища в община Костинброд към 31.12.2015 г. по периоди на построяване 

  Периоди на построяване 

Жилища 

- общо 

до 

 1918 

г. 

1919 - 

 1945 

г. 

1946 - 

 1960 

г. 

1961 - 

 1970 

г. 

1971 - 

 1980 

г. 

1981 - 

 1990 

г. 

1991 

- 

 2000 

г. 

2001 

- 

 2010 

г. 

от 

началото 

на 2011 

г. 

Брой 

12404 120 791 1617 2132 2982 2622 1282 699 159 

Относителен дял - % 

100.0 1.0 6.4 13.0 17.2 24.1 21.1 10.3 5.6 1.3 

                  Таблица № 44, Източник: НСИ 

 

 

 Фиг.№ 25, Източник: НСИ 

Жилищни сгради по брой на етажите 

Преобладаващата част от всички жилища в общината са в жилищни сгради  едно- 

и двуетажни (съответно 45.5% и 42.5%) (при средно за област София - 45.4% и 38.2%). 

Триетажните жилищни сгради представляват 6.6%, като 60% от тях са изградени в град 

Костинброд. Четири-, пет- и шест-етажните жилищни сгради са изградени изцяло в гр. 

Костинброд. 

В град Костинброд най-голям дял имат жилищата в двуетажните жилищни сгради 

- 46.2%, а в селата - жилищата в едноетажните жилищни сгради са повече от половината 

- 55.5%. Етажността на жилищните сгради е представена на табл. 45 

     
 

Жилища към 31.12.2015 г. по етажност на сградите (%) 
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    Етажност на сградите 

  
Жилища 

- общо 

едно- 

етажни 

дву- 

етажни 

три- 

етажни 

четири- 

етажни 

пет- 

етажни 

шест-

етажни 

Общ.Костинброд 100.0 45.5 42.5 6.6 0.7 3.1 1.6 

В гр.Костинброд 100.0 32.2 46.2 9.2 1.5 7.3 3.6 

В селата 100.0 55.5 39.8 4.7 0.0 0.0 0.0 

                                                                                                                       Таблица № 45, Източник: НСИ 

 

         Структура на жилищата по форма на собственост  

Данните от таблица 5.4.5 показват, че 98.8% от жилищата в общината са частни на 

физически лица. За отбелязване е, че преобладаващата част от жилищата в област София 

и в страната също са частни на физически лица - съответно 98.4% за област София и 

96.2% средно за страната. 

   
 

Жилища към 31.12.2014 г. по форма на собственост 

    Форма на собственост 

  
Жилища 

- общо 

Държавни 

или 

общински 

Частни на 

юридическо 

лице 

Частни на 

физическо 

лице 

  Брой 

Общ.Костинброд 12363 88 63 12212 

В гр.Костинброд 5296 84 54 5158 

В селата 7067 4 9 7054 

  Относителен дял - % 

Общ.Костинброд 100.0 0.7 0.5 98.8 

В гр.Костинброд 100.0 1.6 1.0 97.4 

В селата 100.0 0.1 0.1 99.8 

                                                                                                           Таблица № 46, Източник: НСИ 

 Структура на жилищата според конструкцията 

По вида на конструкцията, жилищният фонд към 2015 г. е представен в четири 

обобщени категории – панели, стомано-бетон, тухлени с бетонна плоча и тухлени с 

гредоред. Панелните жилища съставляват 5.8% от всички жилища в общината, изградени 

основно в град Костинброд. Стоманобетонните са само 2.4%. Категорията „тухлени с 

бетонна плоча” са най-масовият вид, като те имат дял 2/3 от всички жилища. Тухлените 

жилища с гредоред са 18.2%. С друг вид конструкция са 8.2% от жилищата в общината, 

като техният дял е по-висок в селата (14.0%), докато в общинския център той е 0.5%. 

         



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

204 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

 

    Фиг.№27, Източник: НСИ 

  Жилища по брой на стаите 

Значимостта на структурата на жилищния фонд по стайност се определя от 

съответствието между структурата на обитателите и пазарното търсене. От общия брой 

на жилищата в общината повече от половината (61.4%) са тристайни и двустайни. 

Четиристайните жилища в общината съставляват 15.8% от общия им брой, тези с 5 стаи - 

5.5%, а тези с 6 и повече стаи - 4.7%. Едностайните жилища са 12.6% от общия брой 

жилища в общината . 

 

       Фиг.№27, Източник: НСИ 
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На 1000 човека от населението в община Костинброд се падат 722 жилища (751 за 

област София и 550 за страната), в т.ч. за град Костинброд – 459, за селата 1302, но една 

част от жилищата в селата са необитаеми. Средно в едно жилище в община Костинброд 

живеят 1.4 души (1.3 за област София и 1.8 за страната).  

Благоустроеност на жилищата  

Статистическите данни показват, че: 48.1% от жилищата в общината имат като 

съвкупност електрически ток, водопровод, канализация (изградена в град Костинброд, с. 

Петърч и с. Драговищица), централно/местно отопление; 33.5% имат като съвкупност 

електрически ток, водопровод, канализация; 3.4% имат само ел.ток и водопровод; 12.0% - 

само ел.ток; 3.0% са без благоустроеност  

        
Жилища към 31.12.2014 г. по благоустроеност 

    Благоустроеност 

  
Жилища 

общо 

ел. ток, 
водопровод, 
канализация, 
централно, 

местно 
отопление 

ел. ток, 
водопровод, 
канализация 

ел. ток, 
водопровод 

ел. 
ток 

водопровод, 
канализация 

водопровод 
без 

благоустр. 

 Брой 

Общ.Костинброд 12363 5943 4143 424 1479 0 0 374 

В гр.Костинброд 5296 3323 1848 44 55 0 0 26 

В селата 7067 2620 2295 380 1424 0 0 348 

  Относителен дял - % 

Общ.Костинброд 100.0 48.1 33.5 3.4 12.0 0.0 0.0 3.0 

В гр.Костинброд 100.0 62.8 34.9 0.8 1.0 0.0 0.0 0.5 

В селата 100.0 37.1 32.5 5.4 20.1 0.0 0.0 4.9 

                                                                                                                                                Табл.№47, Източник: НСИ 

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

свързаните с обществено водоснабдяване обитавани жилища са 87.4%. Със собствен 

водоизточник са 6.9% от жилищата в общината. Със смесен тип водоснабдяване 

(обществено и собствен водоизточник) са 4.6% от жилищата, а 1.1% нямат източник на 

вода. Всички населени места в общината с изкл. на Дръмша, Дреново и Царичина са 

водоснабдени.  

 

Обитавани жилища в община Костинброд по източник на водоснабдяване 

  Община Костинброд Област София 

  Общо  

В 

гр.Костинброд 

В 

селата Общо  

В 

градовете 

В 

селата 

  Брой 

Общо 6466 4261 2205 91566 52426 39140 
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Обитавани жилища в община Костинброд по източник на водоснабдяване 

  Община Костинброд Област София 

  Общо  

В 

гр.Костинброд 

В 

селата Общо  

В 

градовете 

В 

селата 

Обществено 

водоснабдяване 5653 3711 1942 85226 50746 34480 

Собствен водоизточник 444 289 155 2822 574 2248 

Обществено 

водоснабдяване и 

собствен водоизточник 296 245 51 2461 900 1561 

Няма източник на вода 73 16 57 1057 206 851 

  Относителен дял - % 

Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Обществено 

водоснабдяване 87.4 87.1 88.1 93.1 96.8 88.1 

Собствен водоизточник 6.9 6.8 7.0 3.1 1.1 5.7 

Обществено 

водоснабдяване и 

собствен водоизточник 4.6 5.7 2.3 2.7 1.7 4.0 

Няма източник на вода 1.1 0.4 2.6 1.1 0.4 2.2 

           Табл.№48, Източник: НСИ, обл. Софийска, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г. 

 

 

 

Фиг.№ 27, Източник: НСИ, обл. Софийска, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г. 
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В град Костинброд 90.8% от обитаваните жилища са свързани с обществена 

канализация
17
, докато в селата жилищата са свързани основно с попивни и септични ями 

или други пречиствателни съоръжения с изкл. на Петърч и Драговищица. 

    
 

Обитавани жилища в община Костинброд по наличие на канализация 

  Община Костинброд Област София 

  Общо  

В гр. 

Костинброд 

В 

селата Общо  

В 

градовете 

В 

селата 

  Брой 

Общо 6466 4261 2205 91566 52426 39140 

Свързани с обществена 

канализация 4820 3868 952 67445 49541 17904 

Свързани с изгребна яма 553 79 474 3298 329 2969 

Свързани със септична яма или 

друго пречиствателно 

съоръжение 467 133 334 7706 935 6771 

Свързани с попивна яма 445 121 324 8978 854 8124 

Няма канализация 181 60 121 4139 767 3372 

  Относителен дял - % 

Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Свързани с обществена 

канализация 74.5 90.8 43.2 73.7 94.5 45.7 

Свързани с изгребна яма 8.6 1.9 21.5 3.6 0.6 7.6 

Свързани със септична яма или 

друго пречиствателно 

съоръжение 7.2 3.1 15.1 8.4 1.8 17.3 

Свързани с попивна яма 6.9 2.8 14.7 9.8 1.6 20.8 

Няма канализация 2.8 1.4 5.5 4.5 1.5 8.6 

                            Табл.№49, Източник: НСИ, обл. София, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г. 

         

                                                           
17

 Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г. 
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                  Фиг.№ 29, Източник: НСИ, обл. София, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г. 

 

Жилищен фонд и новопостроени жилища в община Костинброд по 

населени места през 2016 г. 

По данни на НСИ към 31.12.2016 г. жилищните сгради в общината са 10867 бр., от 

които 3979 бр. или 36.6% са на територията на град Костинброд, а 6888 бр. (63.4%) са 

изградени в селата на общината, сред които най-много жилищни сгради са построени в 

Петърч, Драговищица и Градец, а най-малко - в Понор.  

Жилищата в общината през 2016 г. наброяват 12433 с 656.5 хил. кв.м жилищна 

площ, 108.5 хил. кв.м - спомагателна площ и 94.0 хил.кв.м - площ на кухните. От 

таблицата се вижда, че продължава тенденцията, наблюдавана от 2011 г. на увеличение 

както на жилищната площ, така също и на спомагателната площ и площта на кухните в 

общината, като не се очертават големи различия в темповете на нарастване на отделните 

видове полезна площ. 

     
 

Жилищен фонд към 31.12.2016 г. - община Костинброд 

Община, 

населени 

места 

Жилищни 

сгради - 

брой 

Жилища 

- брой 
Полезна площ - кв. м 

  
    общо жилищна спомагателна 

площ 

кухни 

Костинброд 10867 12433 859103 656526 108534 94043 

В градовете 3979 5336 441611 333662 58133 49816 

В селата 6888 7097 417492 322864 50401 44227 

с. Безден* 487 482 23931 17569 3265 3097 
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Жилищен фонд към 31.12.2016 г. - община Костинброд 

Община, 

населени 

места 

Жилищни 

сгради - 

брой 

Жилища 

- брой 
Полезна площ - кв. м 

  
    общо жилищна спомагателна 

площ 

кухни 

с. Богьовци 275 275 15907 12438 2008 1461 

с. Бучин 

проход 358 359 18509 14718 2174 1617 

с. Голяновци 336 382 31097 22435 5433 3229 

с. Градец 882 900 44330 34195 5775 4360 

с. 

Драговищица 877 983 68187 53118 8123 6946 

с. Дреново 319 319 14726 13112 1340 274 

с. Дръмша 702 702 35968 28437 3953 3578 

гр.Костинброд 3979 5336 441611 333662 58133 49816 

с. Опицвет* 436 433 28913 22155 3324 3434 

с. Петърч 1078 1126 84060 62779 9820 11461 

с. Понор 142 142 7537 6240 859 438 

с. Царичина 436 436 13071 9955 1391 1725 

с. Чибаовци* 560 558 31256 25713 2936 2607 

*Жилищата са по-малко от жилищните сгради, тъй като за "летните кухни", 

които не са обитавани, се събира информация само за сграда. 

                                                                                                                           Таблица № 50, Източник: НСИ 

 

Въведените в експлоатация новопостроени жилища през 2016 г. са общо 29 бр, от 

които 14 в град Костинброд и 15 в седем други населени места (Голяновци, Градец, 

Драговищица, Безден, Опицвет, Петърч, Чибаовци). Според конструкцията, 26 от общо 29 

новопостроени сгради са стоманобетонни. 

     

Въведени в експлоатация новопостроени жилища по конструкция на сградите към 

31.12.2016 г. - община Костинброд 

      (брой) 

Община, населени 

места 

Сгради 

- общо 

 В 

панелни 

сгради 

В 

стоманобетонни 

сгради 

В 

тухлени 

сгради 

с 

бетонна 

плоча 

В 

тухлени 

сгради с 

гредоред 

В други 

сгради 

Костинброд 29 - 26 1 - 2 
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Въведени в експлоатация новопостроени жилища по конструкция на сградите към 

31.12.2016 г. - община Костинброд 

      (брой) 

Община, населени 

места 

Сгради 

- общо 

 В 

панелни 

сгради 

В 

стоманобетонни 

сгради 

В 

тухлени 

сгради 

с 

бетонна 

плоча 

В 

тухлени 

сгради с 

гредоред 

В други 

сгради 

В градовете 14 - 14 - - - 

В селата 15 - 12 1 - 2 

с. Безден 1 - 1 - - - 

с. Голяновци 6 - 6 - - - 

с. Градец 3 - 2 1 - - 

с. Драговищица 2 - 2 - - - 

гр.Костинброд 14 - 14 - - - 

с. Опицвет 1 - 1 - - - 

с. Петърч 1 - - - - 1 

с. Чибаовци 1 - - - - 1 

                                                                                                                                  Таблица № 51, Източник: НСИ 

 

Полезната площ на въведените в екслоатация новопостроени жилища през 2016 г. 

е преставена в таблица. От общата полезна площ естествено с най-голям дял е 

жилищната, но също така е висок и делът на спомагателната площ на жилищата.  

    

Полезна площ на въведените в експлоатация жилища към 

31.12.2016 г. - община Костинброд 

    (кв. м) 

Община, 

населени места 

Полезна 

площ - 

общо 

Полезна площ 

  
  

жилищна спомагателна 
площ на 

кухните 

Костинброд 5139 3023 1787 329 

В градовете 2701 1573 965 163 

В селата 2438 1450 822 166 

с. Безден 137 90 39 8 

с. Голяновци 863 496 300 67 

с. Градец 654 370 246 38 

с. Драговищица 289 184 90 15 

гр.Костинброд 2701 1573 965 163 
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с. Опицвет 221 150 59 12 

с. Петърч 74 58 8 8 

с. Чибаовци 200 102 80 18 

                                                                                                                                                           
Таблица № 52, Източник: НСИ 

 

            Домакинства и семейства 

Домакинствата в община Костинброд по данни от преброяването на населението 

и жилищния фонд през 2011 г. наброяват 6944. В град Костинброд живеят 66.5% от 

домакинствата. Средната численост на едно домакинство е 2.6. С най-нисък брой членове 

в едно домакинство са много малките села с демографски загуби и със застаряване на 

населението, а с най-висок – с. Петърч и с. Голяновци. Около половината от 

домакинствата в общината (56%) са образувани от едно и две лица. Многочленните 

домакинства с четири и повече лица са 24% от всички домакинства в общината, а 

тричленните - 20%.  

Домакинства и семейства по населени места 

Населени 

места 
Домакинства Семейства 

  брой 
лица в 

домакинствата 

среден брой 

членове в 

едно 

домакинство 

брой 
лица в 

семействата 

среден 

брой 

членове в 

едно 

семейство 

Общ. 

Костинброд 6944 17764 2.6 5255 14350 2.7 

Гр. Костинброд 4617 12140 2.6 3598 9885 2.7 

Села 2327 5624 2.4 1657 4465 2.7 

с.Безден 111 237 2.1 67 176 2.6 

с.Богьовци 75 145 1.9 38 97 2.6 

с.Бучин проход 56 113 2.0 29 78 2.7 

с.Голяновци 219 595 2.7 176 492 2.8 

с.Градец 138 296 2.1 87 226 2.6 

с.Драговищица 484 1188 2.5 363 975 2.7 

с.Дреново 15 25 1.7 8 17 2.1 

с.Дръмша 76 116 1.5 29 61 2.1 

с.Опицвет 184 412 2.2 116 311 2.7 

с.Петърч 817 2215 2.7 660 1843 2.8 

с.Понор 12 17 1.4 4 9 2.3 

с.Царичина 27 48 1.8 16 33 2.1 

с.Чибаовци 113 217 1.9 64 147 2.3 

Обл. София 99259 245752 2.5 72061 198620 2.8 
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Домакинства и семейства по населени места 

Населени 

места 
Домакинства Семейства 

  брой 
лица в 

домакинствата 

среден брой 

членове в 

едно 

домакинство 

брой 
лица в 

семействата 

среден 

брой 

членове в 

едно 

семейство 

          Таблица № 53, Източник: НСИ, област София. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011 г. 

 

Анализът на семействата според вида им, показва, че преобладават пълните 

нуклеарни семейства, съставени от двама съпрузи с никога не встъпвали в брак деца.  

Непълните нуклуарни семейства, съставени от един родител с неженени деца 

съставляват 15.3% от семействата в общината (основно майки с неженени деца и по-

малко бащи с неженени деца). 

При преброяването на населението (2011 г.) в съжителство без брак са 12% от 

семействата в общината (13% - за област София, 14% - за страната).   

Данните от последното преброяване показват, че като типична форма на 

семейството в страната, в т.ч. в общината е утвърден еднодетният модел. Броят на 

семействата с едно дете през 2011 г. в община Костинброд е 2053 (62.5%) от всички 

семейства с деца. Стойностите на показателя за общината са сходни с тези за област 

София (61.3%) и за страната (63.3%). С две деца са 1131 семейства в общината (34.5%) от 

всички семейства с деца (33.8% за област София, 32.4% за страната). При последното 

преброяване (2011 г.) многодетни (с три и повече деца) са 99 семейства в общината, или 

3.0% от всички семейства с деца (4.9% за област София, 4.3% за страната). 

Здравна инфраструктура 

На територията на община Костинброд е организирана само доболнична лечебна 

помощ, а болничната лечебна помощ се осъществява в гр. София.  

Доболничната лечебна помощ е съобразена основно с броя на населението на 

общината и със средната заболеваемост.Тя се извършва от общопрактикуващи лекари и 

стоматолози и от лекари специалисти. Лечебните структури за доболнична помощ 

включват първична  медицинска и дентална помощ и специализирана медицинска и 

дентална помощ. 

Мрежа на обекти на здравеопазването - 2017 г. 
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Населено място 

Видове лечебни заведения по нива 

на обслужване (доболнична помощ, 

центрове за спешна медицинска 

помощ, рехабилитационни центрове, 

др.) 

Брой 

легла 

Физическо 

Състояние 

(добро, 

лошо) 

гр. Костинброд 

Център за спешна медицинска 

помощ - добро 

гр. Костинброд 

Медицински център Костинброд 

ЕООД - добро 

гр. Костинброд 

Авицена ООД (общопрактикуващи 

лекари) - добро 

гр. Костинброд Медицински център МЕДИКА - добро 

с. Петърч Здравна служба - добро 

с. Голяновци Здравна служба - добро 

с. Драговищица Здравна служба - добро 

                                    Таблица №54, Източник: ОбА Костинброд   

 

Спешната медицинска помощ на населението от общината се извършва от Център 

за спешна медицинска помощ, гр. Костинброд (филиал на ЦСМП, област София).  

Доболничната медицинска и дентална помощ се извършва в МЦ Костинброд (с  

лаборатория), МЦ „Авицена”, медико-дентален център „Медика”, гр. Костинброд.      

Здравни служби функционират в селата Петърч, Драговищица и Голяновци.  В град 

Костинброд има 2 яслени групи (в двете детски градини по 1 група). Физическото 

състояние на лечебните заведения е добро, но е необходимо реновиране, ремонт и 

поддържане на базата. 

 

Социални дейности 

Социалните дейности в община Костинброд се осъществяват в обичайна среда в 

общността.  

През последните години акцентът в дейността на социалните грижи е поставен 

върху разкриване на социални услуги от т.нар. „резидентен“ тип. На територията на 

община Костинброд са разкрити следните социални услуги от посочения тип: 

-Домашен социален патронаж (доставка на храна, обгрижване в дома, 

посредничество, помощ в домакинството) на лица с различни увреждания, самотно 

живеещи стари хора (с капацитет 90 лица). Услугата се финансира от общинския бюджет. 

-Дневен център за работа с деца на улицата (комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция, социална рехабилитация и интеграция) с капацитет 26 деца. 

Услугата се финансира от държавен делегиран бюджет. Центърът предоставя мобилна 

услуга и в общините Драгоман, Сливница и Божурище. 

-Център за обществена подкрепа за целева група деца от 0 до 18 години в риск и 

техните семейства с капацитет 30 места. Услугата се финансира от държавен делегиран 

бюджет. Центърът предоставя мобилна услуга и в община Божурище. 

-Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 

години с капацитет 40 места. Услугата се финансира от държавен делегиран бюджет. 

Центърът предлага комплекс от социални услуги, които чрез целенасочени дейности 
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подпомагат лица от различни рискови групи с цел интеграция и превенция от социално 

изключване. 

-Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Социалната услуга се 

финансира от общинския бюджет. 

-Клубове на пенсионера (2 бр. в общинския център - гр. Костинброд и 1 бр. - в 

с. Петърч). 

От 2008 в гр. Костинброд функционира частен дом за стари хора с капацитет 25 

лица. 

В с. Безден има хоспис – „Безден” ООД с капацитет 10 лица. Хосписът предоставя 

следболнични грижи за пациентите. 

 

3.1.11. Отпадъци  

 

     3.1.11.1.    Съществуващи системи за управление на отпадъците, характеристика 

на отпадъците, съдове и съоръжения за третиране, генерирани количества  
    

Регионална система за управление на отпадъците  

 

Съгласно приетия Национален план за периода 2009-2013г. по реда на чл.49,ал.1 от 

ЗУО за регион Костинброд са определени общините, включени в него- Костинброд, 

Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, както и задължението им да изградят 

регионално депо, което да ползват общо (чл.49,ал.9 от ЗУО).Посочените общини в 

изпълнение на задълженията си по чл. 23 и чл. 24 от ЗУО са създали регионално 

сдружение и регионална система за управление на отпадъците, състояща се от 

регионално депо на територията на община Костинброд. РСУО Костинброд е създадена 

на 10.05.2011 г . 

Общините от РУСО с регион Костинброд депонират битовите си отпадъци на 

регионално депо, съответстващо на нормативните изисквания, с действащо Комплексно 

разрешително, но нямат система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци и инсталация за преработването им,както и инсталация за предварително 

третиране на отпадъците, каквито са изискванията на националното законодателство 

Местоположението на депо Костинброд  е в местността „Гоняреви падини” от 

землището на с. Богьовци с ЕКАТТЕ 4813. Общата площ на площадката е 251.5 дка. Към 

настоящия момент единствения начин, по-който се третират битовите отпадъци на 

територията на общините от РСУО – Костинброд е посредством депониране. 

Експлоатацията на депото  е стартирала на 06 февруари 2012 година. 

С Разрешение за ползване СТ-05-87/31.01.2012  е въведена в експлотация Външна 

водоснабдителна система на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за 

общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман - нов каптаж, 

реконструкция на ПС Безден, Тласкателен водопровод от ПС Безден до НР РДТБО-

Костинброд с дължина 5 636м, напорен резервоар 160 куб.м, нова ПС при НР, 

Тласкателен водопровод от ПС Безден до връзка със съществуващ водопровод от ПС 

Опицвет към НР Богьовци с дължина 1 025м- с.Безден и с.Богьовци, общ.Костинброд, 

обл.Софийска, ПИ 000165, 000167, 000166, 000099, 000079, 036019. 

С Разрешение за ползване СТ-05-88/31.01.2012 е въведено в експлотация 

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

215 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман - Етап І: Стопански двор, Експлоатационен път 

до км 1+080, Клетка 1, Клетка 6 за строителни отпадъци, Клетка 7 за инертни отпадъци, 

Оградна дига и междинни диги, Ретензионен басейн за инфилтрат, Пътна връзка- 

с.Богьовци, общ.Костинброд, обл.Софийска, ПИ 036019, 000198, 000279 и 000195, 

м.Гоняреви падини. 

С Разрешение за ползване СТ-05-89/31.01.2012 е въведено  в експлотация Външно 

електрозахранване - кабели СРН 20 кV, КТП 1х400 кVА/20/0,4 кV и кабели НН за 

захранване на ел.табло на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините 

Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман- с.Градец и с.Богьовци, 

общ.Костинброд, обл.Софийска, ПИ 000861-ДГФ, ПИ 082041-нива, ПИ 082061, 082057-

полски пътища и ПИ 000195. 

С Разрешение за ползване СТ-05-438/12.03.2013 е въведен  в експлотация Ремонт 

на технологичен път на Депо за твърди битови отпадъци-Костинброд - Укрепване и 

възстановяване на нарушена пътна конструкция към експлоатационен път- с.Богьовци, 

общ.Костинброд, обл.Софийска, ПИ 534.284 и ПИ 0534.285. 

За  депото е издадено КР № 399H1/2016 г. 

Оператор на регионалното депо е дружеството „Костинброд Еко” АД с акционери: 

67.5% „Енвайранментал Проджект Мениджмънт” АД и 32.5% община Костинброд. 

 Към датата на въвеждане в експлоатация на депото и към момента,  депото 

разполага със следната обща инфраструктура:  

В Стопанския двор/приемна зона: бариера, административна сграда, КПП с 

електронна везна и контрол на радиоактивност, гараж, напорен водоснабдителен и 

противопожарен резервоар, автомивка с каломаслоуловител, локално пречиствателно 

съоръжение за канализационни води.  

В Технологичната зона: площадки за временно съхранение на земни маси и хумус, 

ретенционен басейн РБ1. Дейностите с отпадъци, които се извършват  в инсталацията са: 

- обезвреждане на отпадъци (депониране в специално проектирани клетки за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци – операция с код D5); - оползотворяване на отпадъци – почва 

и камъни, изкопани земни маси, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични плочки, смесени 

отпадъци от строителство, образувани и приети на площадката за изграждане на газови 

кладенци, покриващите слоеве, временните пътища и рампи за достъп, за запръстяване и 

рекултивация на клетки за неопасни отпадъци – операция с код R10; - съхраняване на 

отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от букви "а" - 

"м" на §1, т.17 от ЗУО, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на 

образуване – операция с код R13; - временно съхраняване на отпадъци, образувани пряко 

при производствената дейност на инсталацията – флуоресцентни тръби 20 01 21*, оловни 

акумулаторни батерии 16 06 01 *, нехлорирани отработени масла 13 01 10*, други 

моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 13 02 08*, абсорбенти, филтърни материали 

15 02 02 *, излезли от употреба гуми 16 01 03, почва и камъни 17 05 04, изкопани земни 

маси 17 05 6 06 ; отпадъци образувани по време на строителството на регионалното депо., 

съобразно условията на комплексното разрешително. През 2016 година са депонирани 

отпадъци в клетка № 1 и клетка № 6.  

Обособени са и се ползват депа за временно съхранение на земни маси, които се 

ползват за запръстяване и за хумус за бъдещата рекултивация на отработените клетки. 

Работното време на депото е от 08-30 до 17:30 часа. Работи се на петдневна работна 
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седмица. Създадена е организация за приемане на отпадък в извънработно време, 

включително и в събота и неделя, през светлата част на деня. 

Отпадъчните води, които се формират в следствие експлоатацията на депото,  не 

замърсяват подземни и повърхностни  водни тела и могат да се разделят на следните 

потоци:  

І-ви поток –.производствени отпадъчни води /инфилтрат/ от клетките за неопасни 

отпадъци, който се събира от колекторна система в зоната на клетките за отпадъци в 

ретензионен басейн РБ1. Чрез помпена система са връща обратно в клетките, като не се 

зауства извън площадката.  

ІІ-ри поток – битово-фекални отпадъчни води от сградите и води от 

каломаслоуловителя на автомивката за излизащите транспортни средства – те се събират 

от канализационната система, периодично се товарят на цистерна и се транспортират към 

Пречиствателната станция на Софийска вода в кв. Кубратово. Наличното на площадката 

локално пречиствателно съоръжение служи за събиране на канализационните води и 

временно съхранение. Няма заустване на битово-фекални води в околната среда, в 

частност към дере, приток на р. Блато  

ІІІ-ти поток – Дъждовните води от площадката, околни терени и дъждовни води от 

клетки, които все още не са в експлоатация, които се събират чрез канализацията на 

приемната зона и охранителните канавки в технологичната зона и се заустват в приемник 

“сухо дере” и се приемат за условно чисти. Те се заустват в ТП5 , в която се вливат 

ИДШ4 и ИДШ5, в ТП2, в която се влива ИДШ2 и в ТП3, в която се влива ИДШ3. В 

технологичната схема на инсталацията не се ползват охлаждащи води. 

 

С Протокол от 14.07.2016 г. от проведено Общо събрание на РСУО Костинброд е 

взето решение да се изготви Регионална програма за управление на дейностите по 

отпадъците на регион Костинброд с цел организиране на мерки на регионално ниво, за 

да съумеят общините да постигнат националните и европейските цели в сектор 

отпадъци. 

Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците на регион 

Костинброд (РПУО), включващ общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, 

Своге и Сливница, е изготвена за периода 2017-2020 г. на основание чл. 52, ал. 6 от ЗУО, 

съгласно който се предоставя възможност кметовете на две или повече обедини в 

регионална система за управление на отпадъците, да разработят обща програма за 

управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, 

засягащи отделните общини, са ясно разграничени в подпрограмите. 

С Решение № 431/ 18.04.2017 г.  Общински съвет – Костинброд приема Регионална 

програма за управление на дейностите по отпадъците на   Регион Костинброд ( 2017 – 

2020 год.). 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Регион Костинброд 

(2017 – 2020 г.) се явява един от най-важните инструменти за прилагането на 

законодателството по управление на отпадъците на местно ниво и представлява 

документ, който цели да послужи за бъдещо по-ефективно и екологосъобразно 

управление на отпадъците. 

РПУО на регион Костинброд включва необходимите мерки за изпълнение, 

регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. Програмата обхваща всички дейности, 

които произтичат като задължение на общините, съгласно изискванията на Закона за 
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управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни 

актове.  

 В РСУО Костинброд няма система за разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими отпадъци и инсталация за преработването им,както и инсталация за 

предварително третиране на отпадъците, каквито са изискванията на националното 

законодателство. 

В съответствие с Националния стратегически план, общината и РСУО следва да 

предвидят конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци,  с оглед 

намаляване количествата за депониране.  

Съгласно чл.8 , ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци( ДВ 

бр.107/2013 г) регионите по чл.49, ал.9 от ЗУО , осигуряват постигане на регионалните 

цели и оползотворяване на биотпадъците :  

- до 31.12.2016 г- не по малко от 25 % от количествата генерирани БО към 

края на 2014 г; 

- до 31.12.2020 г- не по малко от 50  % от количествата генерирани БО към 

края на 2014 г; 

Ето защо общините  от РСУО Костинброд ще се възползват от възможността на  

ОПОС 2014-2020 за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предврателно третиране на отпадъците. 

Между общините-партньори от РСУО – Костинброд, а именно Костинброд, 

Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, във връзка с кандидатстване по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  е 

подписано партньорско споразумение за  проектно предложение "Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд" . 

Предвижда се изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци с 

капацитет 30 000 т/годишно на територията на регионалното депо,  и изграждане на 

инсталация за купово компостиране по открит способ на зелени и биоразградими 

отпадъци с капацитет 2400 т/ годишно. 

Теренът, предвиден за разполагане на сепариращата инсталация е в площадката на 

Регионално депо Костинброд.  
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           Фиг.№ 30, Генерален план на площадката на Регионално депо Костинброд, в червен цвят-терен за 

сепарираща инсталация.  

 

Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване на 

отпадъците  зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, 

инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес 

продукти (енергия и компост).  

Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън 

регулация и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки 

производител на земеделска продукция е да организира оползотворяването на 

растителните отпадъци.  

Количеството на растителните отпадъци, образувани от растениевъдството в 

дворните пространства на жилищните имоти, определено експертно  варира от 25 до 40% 

от общото количество битов отпадък, отделян от домакинствата. Този отпадък 

понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в покрайнините на 

населените места или попада в съдовете за битови отпадъци. Не е популярна практиката 

за оползотворяване на растителни отпадъци в самите дворни места. В процеса на 

компостиране растителните отпадъци се явяват суровина. При прилагането му се 

ограничава постоянното изнасяне на органични вещества от почвата и едновременно се 

постига ограничаване употребата на органични торове за сметка на много добрите 

хранителни съставки в компоста. ; 

Биоразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов 

отпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите 

отпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което от своя страна 

предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с отделяне на метан, 

образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, създаване на хранителна 

среда за развъждане на инсекти  и други вредители 

 Съгласно извършения морфологичен анализ на отпадъците,общото количество на 

тези отпадъци за община Костинброд  ( от общия поток, постъпващ в депото ) възлиза на 

45,12 %, което се равнява на 8895,55т/ г. 

В община Костинброд е изработен  „Работен проект за техническа и биологична 

рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“. Проектът 

подпомага разрешаването на проблеми около  старато депо за битови отпадъци, което не 

отговаря на изискванията на законодателството . 

Във връзка с реализиларенето на „Работен проект за техническа и биологична 

рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“ 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. 

 Основните дейностите и етапи за изпълнението на проека  са: 

-Техническа рекултивация,  включваща - подготвителни работи, основни 

строителни работи, тяло на сметището, същинска техническа рекултивация, дренажна 

система за инфилтрат, временен експлоатационен път, отводняване и мониторинг; 

-Биологичната рекултивация– затревяване и залесяване. 

 До края на 2018 г. се очаква да приключи  и окончателната биологична  

рекултивация на старото депо в гр.Костинброд, разположено на площ от 68,58 дка. 
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Характеристика на отпадъците 

 

Повечето генерирани на територията на община  Костинброд  са  твърди битови 

отпадъци са. Предвид най-често срещаните в бита материали, уреди и суровини може да 

се приеме, че тези отпадъци ще включват с различна степен на застъпеност повечето от 

по-долу изброените видове отпадък (тук и по-долу те ще се изписват предшествани от 

съответния код съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, 

обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. Класифицираните като опасни отпадъци са отбелязани със 

звездичка след кода): 

-17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, 

-20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33, 

-20 03 01 смесени битови отпадъци, 

-20 02 01 биоразградими отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци 

от гробища),  и др. 

Този списък далеч не е изчерпателен. Така например той не включва отпадъци, 

някои от тях опасни, които често присъстват сред смесените битови отпадъци, но които 

се класифицират с отделен код,  само ако са разделно събрани (напр. 20 01 01 хартия и 

картон, 20 01 39 пластмаси, 20 01 40 метали, 20 01 10 облекла, 20 01 32 лекарствени 

продукти, различни от упоменатите в 20 01 31*, 20 01 21 * флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак, 20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35, и др.). 

С  оглед оптимизиране системата за управление на отпадъците, с Решение № 485  / 

29.01.2010 г.  г. Общински съвет – Костинброд , на основание чл.22  от Закона за 

управление на отпадъците и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, е приета  Наредба за  управление на отпадъците на територията на 

община Костинборд . 

В Община Костинброд  организираната  система за събиране и транспортиране на 

отпадъците покрива  100 % от населението на общината и всички населени места- 

гр.Костинброд,с.Петърч,с.Драговищица,с.Опицвет,с.Безден,с.Богьовци,с.Голяновци,с.Гра

дец,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: 
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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; 

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; 
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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: 
    Таблица № 55 

№ Вид съдове Обем  Брой 

1. Контейнери  4 м³ 86 

2. Контейнери тип „Бобър”   1,1 м³ 213 

3. Кофа тип“Мева“ 240 л. 2900 

4. Кофа тип“Мева“ 110л 3642 

5. Кошчета 85л 56 

Източник :Програма за  опазване на околната среда 2016-2020т, приета с Решение на ОбС №323/17.11.2016 г 

 

За извозване на битовите отпадъците се използват следните 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. 
 

             Cъобразно „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци“, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на министъра на околната 

среда и водите е представена информация за количествата на битовите отпадъци в РСУО 

– Костинброд. 
                        

  
Община Костинброд 

 Битови отпадъци общо 15570,32 т/год 

 Вид отпадък Процент, спрямо общия поток 

1 Хартия и картон 17,49 

2 Пластмаса 12,83 

3 Стъкло 3,28 

4 Метал 3,81 

5 Дърво 4,48 

6 Гума  1,24 

7 Текстил и кожа 3,82 

8 Опасни домакински отпадъци 2,14 

9 Инертни отпадъци 11,27 

10 Хранителни отпадъци 17,19 

11 Зелени отпадъци 23,45 

 Вид отпадък  Количество т/год 

1 Хартия и картон 2 723,89  

2 Пластмаса 1 997,64  
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3 Стъкло 511,19  

4 Метал 592,95  

5 Дърво 697,59  

6 Гума  192,40  

7 Текстил и кожа 594,56 

8 Опасни домакински отпадъци 333,57 

9 Инертни отпадъци 1754,88 

10 Хранителни отпадъци 2675,84 

11 Зелени отпадъци 3495,82 

      Табл.№56, Източник: РПУО  РСУО Костинброд 2017-2020 

 

Данните от морфологичния анализ на отпадъците  от община Костинброд 

показват, че в отпадъците на Община Костинброд се съдържат следните видове отпадъци, 

които могат да допринесат за ограничаване на биоразградимите отпадъци, постъпващи на 

депото и подлежащи на компостиране:  

           -Зелени  отпадъци – 23,45 %;  

-Хранителни отпадъци - 17,19 %;  

- Дървесни отпадъци – 4,48%.  

 
Процент биоразградими отпадъци, постъпващи в депото/сплямо общия поток 

Община Своге Сливница Годеч Божурище Драгоман 

Зелени отпадъци 23,32 54,38 32,55 20,69 67,93 

Хр.отпадъци 19,18 6,02 10,42 13,26 5,45 

Дърв.отпадъци 6,97 2,62 2,65 1,71 5,51 

Общо 50,18 63,02 45,62 35,66 78,89 

      Табл.№ 57,  Източник: РПУО  РСУО Костинброд 2017-2020 

 

 Общото количество на тези отпадъци ( от общия поток, постъпващ в депото ) 

възлиза на 45,12 %, което се равнява на 8895,55т/ г. Въз основа на данните по-горе може 

да се заключи, че е належаща необходимостта  Община Костинброд  да участва с 

количествата, посочени по-горе в компостираща инсталация, функционираща на 

регионален принцип, каквито стъпки  общините-членки  на РCУО  са предприели. 

 Аналогична е ситуацията и при останалите общини от региона-община Своге-50,18 

%, община Сливница-63,02 %,Община Годеч 45,62 %, община Божурище -35,66% и 

община Драгоман78,89% .  

 Прави впечатление, че най-голям процент зелени отпадъци се генерират от 

територията  на община Драгоман, дървесни отпадъци от територията на община Своге, и 

хранителни отпадъци от територията на община Свеге, следвани от територията на 

община Костинброд. 

  Съобразно представените морфологични анализи на генерираните битови отпадъци 

на територията на РСУО – Костинброд може да се направи извод, че процентът на 

рециклируемата фракция е сравнително висок- средно 53,08 % , а също така и се 

наблюдават високи количества на биоразградимите отпадъци в общия отпадък.  

 За да се осигури работата на бъдещата инсталация обаче е необходимо въвеждане на 

система за разделно събиране на биоотпадъци.  

 Анализ на данните също така показва, че община костинброд  трябва да   приложаи 

мерки за информиране на населението по отношение на разделното събиране на отпадъци 

от опаковки, което респ. ще доведе до по-активно участие и увеличаване на събраните 
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количества и пренасочването им към системата за разделно събиране  на отпадъци от 

опаковки. 

 

  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 е въведена 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 Обем 

(литри) 

Цвят Предназначение Брой 

1. Контейнер тип „Бобър” 

(пластмасови) 

1100 жълт Хартиени,картонени, 

пластмасови и метални отпадъци. 

80 

2. Специални контейнери тип 

„Иглу”(пластмасови) 

1400 зелен Стъкло 67 

          Табл.№58, Източник :Програма за  опазване на околната среда 2016-2020т, приета с Решение на ОбС 

№323/17.11.2016 г 

По данни “Екобулпак” АД   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 нахартиени, 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 металниопаковки – за населението; − 15 броя контейнери тип 

„Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят засъбиране 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  периода 2009-2014 по 

години е както следва: 

 
Вид отпадък Количество 

2009/тона/ 

Количество 

2010/тона/ 

Количество 

2011/тона/ 

Количество 

2012/тона/ 

Количество 

2013/тона/ 

Количество 

2014/тона 

Хартия и 

велпапе 

37,53 38,95 30,714 49,228 30,13 28,388 

Пластмаса 10,259 14,17 16,697 23,806 27,34 28,18 

Метали 1,82 1,95 1,511 0,646 1,523 - 
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Стъкло 25,783 29,85 21,18 19,944 17,72 25,87 

         Табл.№59, Източник :Програма за  опазване на околната среда 2016-2020т, приета с Решение на ОбС 

№323/17.11.2016г 

 

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). 

   Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   

принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  

рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, които ги 

пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите оператори да се 

сдружават и да реализират принципа «отговорност на производителя» чрез създаване на 

колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на тези за 

отпадъците от опаковки. Съгласно договор с -“ИУЕЕО рециклиране” АД  за ИУЕЕО е 

организираната системата  за  излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други  лампи, съдържащи живак. 

-“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). 

 

 Площадки за ОЧЦМ 

 

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.” 

ЗонаБ-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. 
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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. 

 

Строителни отпадъци 

 

Дейностите по събиране, транспортиране и съхранение на строителни отпадъци се 

извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО (ДВ бр.105/201бг.).  Към 

момента няма конкретни данни за генерираните строителни отпадъци в Региона за УО и 

община Костинброд.  

Към настоящия момент общините от РСУО Костинброд депонират генерираните 

строителни отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините 

Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, землището на с.Богьовци, 

м.Гоняреви падини. 

 На  изградената РСУО Костинброд  липсва  инсталации и/или съоръжения за 

третиране на строителни отпадъци. 

            Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се отделят 

регулярно. Няма практика за разделяне и сортиране на строителни отпадъци и 

обикновенно смесени с битовите, те се депонират на общинското депо. Липсата на 

контрол води до изхвърлянето на строителните отпадъци край междуселищните пътища. 

 Изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят 

отпадъците на съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани места 

сред природата.   

Граждани, правещи ремонти в домовете си, изхвърлят строителните си отпадъци в 

речните корита на река Белица и Блато, земеделски земи /ниви/ и отбивки край големите 

пътища посока Балша, Петърч, Бучин проход, Драговищица и др. Строителни бригади, 

строящи къщи и кооперации в град Костинброд, изхвърлят огромно количество отпадъци 

на нерегламентирани места. 

     Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които общините 

трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и фирмите могат да оставят 

разделно събраните ОСР в малки количества от ремонтна дейност, което често е една от 

причините тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци 

или до тях и съответно да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват уличните 

пространства. 

   В тази връзка  е необходимо община Костинброд да  въведе система за 

събиране на строителни отпадъци  

 

 Много често генерираните строителните отпадъци се изхвърлят от населението  и 

това води до сформиране на нови нерегламентирани сметища. 
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Практически  не се декларират отпадъци от строителни и строително-ремонтни 

дейности, за които съответната строителна фирма трябва да поиска от общинските власти 

да определят мястото и условията за тяхното депониране.  

 

Производствените отпадъци 

 

Производствените отпадъци се генерират в промишлените предприятия.  В 

зависимост от характера на производственото предприятие и произвежданата продукция 

са и генерираните отпадъци по вид и количество. Производствените отпадъци от 

промишлените предприятия са най-често  хартиени, картонени, дървени, пластмасови и 

метални опаковки, излезли от употреба гуми, стъклени отпадъци и др.             

         Опасните отпадъци се генерират в производствените предприятия и  

бензиностанции,  които се намират на територията на общината. 

           Основните опасни отпадъци, които се генерират в индустриалните зони на 

територията на общината, са: оловни акумулаторни батерии, нехлорирани моторни 

смазочни и масла за зъбни предавки, абсорбенти, филтърни материали, замърсени с 

опасни вещества, флуоресцентни тръби, опаковки съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества, нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа , отработени восъци и смазки, маслени филтри и др. За част от 

опасните отпадъци има сключени договори от предприятията с лицензирани фирми за 

тяхното третиране, другата част временно се съхраняват в подходящи помещения до 

предаването им на лицензираните фирми.   

            В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова 

употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните 

опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, 

луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно 

оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от бита. 

 

На територията на общината 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. 
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      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; 

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. 

Общината не разполага с данни за  всички видове производствени отпадъци, 

генерирани на територията и. Липсват данни и  за количествата им. 

 

Съгласно Регистър на ИАОС, на територията на община Костинброд, разрешения 

за дейности с отпадъци притежават следните фирми:  

 

1. Джеси - Стоян Тодоров, Разрешение № 12-РД-00001294-00 от 30.10.2014 г. 

Площадка № 1 - с. Голяновци - 2231, ул. "Христо Ботев" № 1 

2. Джиев-Птицекомбинат,Разрешение № КР-00000339 от 2011 г., гр.Костинброд; 

3. Екорисайкъл, Разрешение № 12-РД-00001217-01 от 19.10.2015 г, гр.Костинброд;. 

4. Комуналкомерс Костинброд, Разрешение № 12-РД-00001382-00 от 15.07.2015 г. , 

гр.Костинброд;. 

5. Косогама - Кольо Коцов, Разрешение № 12-РД-00001380-00 от 15.07.2015 г., 

гр.Костинброд; 

6. Косогама - Кольо Коцов, Разрешение № -РД-00001427-00 от 24.09.2015 г.-

гр.Костинброд; 

7. Костинброд Еко, Разрешение № КР-00000399 от 2011 г. Регионално депо за 

неопасни и инертни отпадъци, гр.Костинброд; 

8. Мони Ем Транс, Разрешение № 12-РД-00001356-00 от 29.04.2015 г 

гр.Костинброд; 

9. Ъанитекс Пейпър Продуктс, Разрешение № 12-РД-00001144-00 от 27.11.2013 г., 

гр.Костинброд; 

10. Санитекс Пейпър Продуктс, Разрешение № 12-РД-00001149-00 от 25.04.2014 г. 

гр.Костинброд; 

11. Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Разрешение № 03-РД-00000574-

00 от 28.10.2013 г., Индустриална зона, гр.Костинброд; 

12. Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Разрешение № 12-РД-00001157-

00 от 14.02.2014 г., Индустриална зона, гр.Костинброд; 

13. Сергей Костадинов 76, Разрешение № 12-РД-00001361-00 от 04.05.2015 г. 

гр.Костинброд; 
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14. Симекс – АС,Разрешение № 12-РД-00000919-00 от 18.01.2013 г., 

гр.Костинброд; 

15. Скиптър, Разрешение № 12-РД-00001095-00 от 29.07.2013 г., гр.Костинброд; 

16. Тексайд България,Разрешение № 12-РД-00001079-00 от 09.07.2013 г. 

гр.Костинброд; 

17. Фрикус България,Разрешение № 12-РД-00001181-03 от 29.07.2015 г.с.Опицвет; 

 

      3.1.3.3.РИСКОВЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ДЕЙНОСТТА С ОТПАДЪЦИТЕ. 

 

        При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането, 

извозването и третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни и 

строителни отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на околната 

среда и влошаване на екологичното състояние на територията на община Костинброд . 

Най-голям риск за околната среда и здравословното състояние на населението от 

общината представляват  инцидентно възникващите сметища, които  могат да се 

формират покрай пътищата и реките.  

       На тези сметища са изхвърлят   освен битови отпадъци и производствени 

неопасни и опасни отпадъци, също и строителни отпадъци предимно от физически лица. 

Депонирането на различните видове отпадъци на тези сметища не се контролира, 

извършва се от недобросъвестни граждани от населените места на територията на 

общината, както това може да се извършва и на други населени места. 

         При депонирането на отпадъци на нерегламентираните сметища съществува риск 

от замърсяване на въздуха около сметищата, поява на неприятни миризми, развъждане на 

насекоми и гризачи. Освен това полученият инфилтрат от нерегламентираните сметища 

се оттича или попива в земята, като се предизвиква замърсяване на повърхностните и 

подземните води.  Инфилтриралите води са сериозен източник за замърсяване на водите и 

почвите около сметищата.      

              

  3.1.11.4. Изводи 

От 2012 г. на територията община Костинброд  е въведена в експлоатация 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Костинброд . Проблем за 

РСУО Костинброд е липсата на инсталация/съоръжение за строителни отпадъци. Не 

се извършва оползотворяване на строителни отпадъци.Липсват  данни за специфични 

отпадъчни потоци.  

   При неспазване на нормативните уредби и поради нерегламентирано изхвърляне 

на отделни местна  на строителни, биоразградими и други отпадъци от бита, съществува 

риск за замърсяване на компонентите на околната среда и влошаване на екологичното 

състояние на територията на общината  

Макар 100% от населението на община Костинброд   да е обхванато от системата 

за сметосъбиране, риск за околната среда и здравословното състояние на населението от 

общината остават  спонтанно възникващите нерегламентираните сметища, които се 

формират покрай населените места, пътищата и реките. На тези сметища се изхвърлят 

всякакви отпадъци, предимно от физически лица.  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

229 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

Необходима е въвеждане на работеща система за разделно събиране на зелени и 

биоразградими битови отпадъци, за което общините, включени в РСУО Костинброд са  

предприели съответните действия. .  

Липсва установен явен механизъм, позволяващ участието на обществеността при 

вземане на решения, касаещи управлението на отпадъците, както и ефективен контрол.  
   

3.1.11.5.ЦЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 

Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на 

територията на община Костинброд   може да се постигне при спазване стриктно на 

нормативните разпоредби и изисквания при събирането, извозването и третирането на 

всички видове отпадъци, генерирани от населението и промишлените предприятия в 

общината. За постигане на тази основна цел е необходимо: 

 Създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на 

всички видове отпадъци на територията на общината; 

 Повишаване екологичната култура на населението от общината, като за целта 

се издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата от 

неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните отпадъци; 

 Засилване на контрола на общинската администрация и кметствата на 

населените места върху физическите и юридическите лица за събирането и 

третирането на отпадъците ;  

 Засилване на контрола на общинската администрация относно извозването и 

депонирането на смесените битови, строителни и други отпадъци на 

нерегламентирани места; 

 Спазване на нормативните изисквания по дейността с генерираните отпадъци 

от населените места и  предприятия; 

 Повишаване на екологичната култура на населението от отделните населени 

места по отношение дейността с генерираните отпадъци; 

 Проучвания на различни възможности за оползотворяване на част от 

генерираните отпадъци; 

 Поставяне на табели, надписи и др. материали на мястото на санираните 

площадки на нерегламентираните сметища. 

 
3.1.12. Вредни физични фактори  

 

3.1.12.1. Фактор „шум” 

 

Борбата с шума стана един от най-актуалните хигиенни, социални и екологични 

проблеми в световен и национален мащаб през последните десетилетия. В населените 

места акустичният режим се формира от различни източници на шум: транспорт 

(автомобилен, релсов, въздушен), промишлена, строителна и търговска дейност, спортни 

и детски площадки, озвучителни уредби и др., като основният източник на шум е 

автомобилният транспорт. 

За ограничаване на вредното въздействие на шума в околната среда е приета 

Европейска Директива 2002/49/ЕО от 25.06.2002 г. за оценка и управление на шума в 

околната среда. Основните изисквания на Директива 2002/49/ЕО са въведени в 
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националното ни законодателство чрез Закона за защита от шума в околната среда 

(ЗЗШОС), (ДВ бр.74/ 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.). Разработена е и е влязла в сила 

подзаконова нормативна уредба.  

В изпълнение на Директива 92/97/ЕИО относно допустимите нива на шум и 

изпускателните уредби на моторните превозни средства, е въведена Наредба № 61 от 

26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на 

допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба. (ДВ бр.87/ 

2003 г., изм. ДВ бр.77/ 2007 г.).  

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени 

зони в урбанизираните територии и извън тях са регламентирани в Наредба №6 за 

показателите за шум в околната среда :  

 
                                  

            

  

  Таблица  № 60, Източник: 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 шума върху здравето на населението. 

         

Източници на шум се явяват транспорта, промишлеността,  строителството и 

ремонтните работи, извършвани на територията на общината.  

Основен източник на  шум в населените места е транспортът. С цел управление, 

намаляване и  предотвратяване нивата на шум в околната среда за агломерациите, 

основните пътища, ЖП линии и летища се изработват стратегически карти на шум, 

следствие от които са плановете за действие. Община  Костинброд не попада в обхвата на 

законовото изискване за разработване на шумова карта и не се извършва  мониторинг на 

шума в съответствие с Наредба №54/ 13.12.2010 г. на МЗ за дейността на Национална 

система за мониторинг на шума в околната среда. 

Източник на шум на територията на общината се явава ж.п.линията София-

Драгоман. 

Установените с измервания в реални условия нива на шум на различни категории 

влакове на БДЖ са:  

- експресни влакове - 82†91 dBA;  

- бързи влакове - 82†89 dBA;  

- товарни влакове - 75†85 dBA.  
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Близки до тези резултати за ниво на шум са получени и при измервания, 

проведени от японската фирма „JICA” във връзка с проучване за „Генерален план за 

дългосрочно управление на Българските железници”. 

Към настоящия момент не са предоставени данни за съществуващото натоварване 

на ж.п. линията, за определяне на шумовата характеристика на релсовия транспортен 

поток и нивата на шума в местата на въздействие. Няма и данни от измервания на нивата 

на шума в реални условия на териториите около ж.п. линията.  

Източник на шум в околната среда по трасето на ж.п. линията са и ж.п. гарите. 

Гаровите стопанства осъществяват разнообразна превозна и пропусквателна дейност, 

свързана с нормалната експлоатация на железния път. Със специализираната си дейност, 

те излъчват шум в околната среда. Гаровата територия включва: директни и крайни 

коловози, перони, приемни и маневрени райони, озвучителна мрежа и други съоръжения 

(тягова подстанция, открито разпределително устройство, трафопост, складове и др.). 

Няма конкретни данни за шума, излъчван от съществуващите ж.п. гари по разглежданата 

ж.п. линия. 

  Промишлените източници, разположени на територията на община Костинброд, 

не са включени в утвърдения от МОСВ списък за контрол на шумови нива, поради което 

няма данни от проведени измервания на шума. В РИОСВ – София няма постъпили жалби 

и сигнали относно превишаване на шумовото ниво от дейността на промишлени 

източници на територията на община Костинброд. 

        В последните няколко години,  за района на община   Костинброд не се правени 

шумови замервания, но лесно може да се заключи, че липсват превишения на 

допустимите норми,  свързани с шумово замърсяване. Комунално-битовият шум се 

формира от транспортния трафик, който не е особено интензивен и съответно може да се 

отбележи, че на територията на общината не съществуват проблеми, свързани с 

осигуряването на нормална акустична обстановка за населението на общината. 

Основни източници на шум 

  Основните причини за  шумови емисии от транспортните потоци по пътищата 

могат да се сведат до:  

             - Лошо качество и състояние на пътната настилка;  

             - Увеличаване на интензивността и структурата на транспортните потоци;  

            -Висока средна възраст на експлоатирания автопарк и несъответствие с 

повишените екологични изисквания, вкл. акустични;  

 

Автомобилен транспорт 

 

 Автомобилният транспорт, разпределен по пътната мрежа в общината, е основен 

източник на шум на територията й.   Няма данни за измерени шумовите нива от 

автомобилния  транспорт на територията на общината.    Улиците и пътищата в общината 

са асфалтирани, но съществуват  множество пукнатини и ускорено износване. В района 

са извършени множество рехабилитации и реконструкции, но въпреки това голяма част 

от републиканската, общинска и улична мрежа е с повреди и  деформации. Като цяло 

общото състояние на настилката е лошо , а поддръжката е задоволителна за 

републиканските пътища и лоша за общинските. За прилежащите до пътните трасета 

територии съществува превишаване на хигиенните норми за шум. То е значително (над 
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10 dBA) при пътища с интензивно транспортно натоварване. За тези територии се очаква 

значително шумово въздействие по време на пътно - строителните работи. По време на 

експлоатация, с подобряване на експлоатационните качества на пътните участъци, може 

да се очаква известно намаляване на шумовите емисии, което не изключва вземането на 

мерки за шумозащита (организационни, или строително - акустични).  

Новопроектираните пътни трасета обикновено са достатъчно отдалечени от зони с 

нормиран шумов режим. В отделни участъци, обаче, в зависимост от конкретните 

теренни условия, това не винаги е възможно и трасетата се доближават до такива 

територии и зони.   Съществуващият шумов фон около новите пътни трасета обикновено 

е много нисък, поради липса на съществени източници на шум в околната среда.  

Основните причини за шумови емисии от транспортните потоци по пътищата могат да се 

сведат до:  

– Лошо качество и състояние на пътната настилка;  

– Увеличаване на интензивността и структурата на транспортните потоци;  

–Висока средна възраст на експлоатирания автопарк и несъответствие с 

повишените екологични , вкл. акустични изисквания.  

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба № 61 от 26.08.2003 г. за 

одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво 

на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба. (ДВ бр.87/ 2003 г., изм. ДВ бр.77/ 

2007г. 

 

 

Промишлен шум 

 

 Няма данни за нивата на шума по границите на така оформените производствени 

зони откъм страната на близките жилищни територии на населените места.  

         Производствените обекти на територията на общината са изградени при спазване на 

действащото законодателство. Няма данни от измервания за превишение на хигиенната 

норма за шум. При експлоатацията на различни заведения на територията на общината се 

полагат усилия за спазване на действащите разпоредби за ограничаване на шумовото им 

въздействие върху съседните територии 

На територията на населените места има различни локални източници на шум 

(търговски обекти, заведения,  и др.) с ограничен обхват на шумово въздействие.  

За възпиране, ограничаване или смекчаване неблагоприятни влияния и 

осигуряване комфорт на обитаването, между урбанизирани територии за обитаване и 

такива за животновъдни или производствени дейности, се предвижда устройство на 

озеленени площи със специфично предназначение. Те се стопанисват и поддържат като 

част от зелената система на съответното населено място. 

С ОУП  не се предвижда устройство на високотехнологични производствени зони. 

Не се очаква влошаване на акустичната обстановка от промишлени обекти, тъй като с 

ОУП се запазват  отрежданията на съществуващите производства.  

Като цяло делът на производствените и складови  терени намалява от 831 ха на 

819,3 ха, като намалението е от 3,26 но 3,24 % от територията на общината.  
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Шум от строително-монтажни дейности 

  

Изпълнението на СМР е съпроводено с голям брой шумни операции.Източници на 

шум са най-често пробивните инструменти, пневматичното работно оборудване, 

двигателите с вътрешно горене на различните видове машини.  

Доказано е, че експозицията на силен шум по време на работа може да доведе до 

необратимо увреждане на слуга и здравословни проблеми, както и до рискове за 

безопасността и здравето на работещите, произтичащи от невъзможността  да чуят 

предупредителни сигнали или аларми. 

            Оценка на шумовото въздействие 

От анализа на съществуващото състояние за акустичната среда на общината могат 

да се направят следните изводи: 

1. Липсва програма за мониторингово наблюдение на шума; 

2. В  населените места акустичната среда е благоприятна; 

3. Транспортният поток е основен   източник на шум. 

4. Липсват данни (от измервания или изчисления) за влиянието на шума от 

транспортните източници, оформените в близост до основната пътна мрежа промишлени 

зони върху близките населени места; 

           5. Настилката  по пътната мрежа в общината е в незадоволително състояние, а тя е 

съществен шумообразуващ фактор; 

Съгласно изискванията на чл. 12, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда 

(ДВ. бр.74 от 2005 год с посл. изм. и доп.), РИОСВ София   организира извършването на 

измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от 

промишлени дейности. 

 

  

3.1.12.2. Други вредни физични фактори 

Нейонизиращи лъчения 

 

През последните години на територията на страната се появиха много нови 

телекомуникационни системи, чиито представители са източници на електромагнитни 

полета в радиочестотния /0,03 – 300 MHz/ и микровълновия /0,3 – 30 GHz/ диапазон на 

електромагнитния спектър. 

На градската територия действат радиопредавателни станции, телевизионни 

ретранслатори, клетките на мобилните оператори, неизвестен брой граждански и военни 

радиостанции и хаотично проведени електропроводи покриват голяма част от 

територията с електромагнитни полета. Всички населени места в общината са 

телефонизирани, с оптичен пренос на междуселищните връзки. Добре развита е 

селищната телефонна мрежа. В общината има добро покритие с GSM сигнал на трите 

мобилни оператора.  

Нейонизиращите лъчения са едни от малкото изследвани фактори на средата с 

неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми на 

биологичните им ефекти. Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори: 

електростатично поле, постоянно магнитно поле, радиочестотни електромагнитни вълни, 

лазерни лъчения и др. 
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Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са 

присъствали на земята. През 20-ти век ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в 

резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от 

електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените 

процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен 

комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното 

място. 

           Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни 

полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, 

главно употребата на електричество. 

            Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, са със специфична честота, 

варираща от високи радиочестоти – като тези, използвани от мобилните телефони, през 

средни честоти – като тези, генерирани от компютърните екрани до изключително ниски 

честоти – като тези, генерирани от електрическите проводници. 

           Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-

разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните 

безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и 

микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 

100 kHz до 300 GHz. 

            Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с 

течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което 

означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен 

телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е 

доста по-отдалечена. 

     Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са 

съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо 

отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния 

максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са 

експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни. 

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно 

поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да 

разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно 

от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и 

техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти 

от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. 

Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър 

(нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен 

ефект. 

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, 

бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно 

допустими нива - ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности 

за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в 

населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник 

в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на 

разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите 
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нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след 

пускане в експлоатация на източника.  

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира 

величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща 

достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти  е определена стойност от 

10 μW/cm²(микроват на квадратен сантиметър). 

Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите 

лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са 

фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници 

на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и като такива 

подлежат на държавен здравен контрол. 

 Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и 

мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина 

с потенциален ефект върху здравето.  

Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите 

лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са 

фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници 

на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и като такива 

подлежат на държавен здравен контрол. 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлагат нови 

възможности за фирмите и регионите. Те представляват един много важен фактор за 

регионална конкурентноспособност, влияещ върху скоростта на промените в регионите и 

териториалното разпределение на икономическата активност. От гледна точка на 

сближаването, ИКТ предлагат важна възможност за намаляване на “препятствията от 

разстоянието” и проблемите на отдалечеността, характерни за много периферни райони. 

Изграждането и достъп до интернет услуги на всички населени места е важно условие за 

развитието на икономиката на общината, за привличането на инвеститори и за 

осигуряване високо качество на жизнената среда. 

Железопътната линия София - Драгоман е електрифицирана. Източници на ЕМП 

(Електро-магнитни полета) се установяват в частта за електрозахранването на влаковите 

композиции, въздушните електропроводи и подстанции за средно и високо напрежение. 

Проучването на действащия електрофициран ж. п. транспорт у нас, от колектив с 

ръковидител доц. М. Израел (Доклад за ОВОС на ИП „Модернизация на ж. п. линия 

Видин – София”) показват, че електропроводите са с напрежение 27.5 kV и честота 50 Hz 

излъчват електрически магнитни полета в границата на действащите норми, съгласно 

националното ни законодателство.  

По отношение на съоръженията, които се използват за комуникации, анализът на 

измерените стойности показва, че не се очаква здравен риск от облъчване на населението 

с ЕМП, създавани от обектите на базовите станции за мобилна комуникация. 

Тяговите ел. подстанции, електропроводни линии 110 kV и контактно - 

разпределителна мрежа 27.5 kV не е източник на електромагнитни лъчения в честотен 

интервал от 30 kHz до 30 GHz, определен като вреден съгласно Наредба № 9/03.05.1991 г. 

на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени 

територии. Промишлената честота на електрическия ток, с който работят обектите на ж. 

п. линията е 50 Hz и е извън посочения честотен интервал. 
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     Съгласно Закона за здравето, РЗИ – Софийска област поддържа публичен 

регистър на обекти с обществено предназначение, в това число източници на 

нейонизиращи лъчения, каквито са базовите станции на мобилните оператори. За 2016 

година са регистрирани 31 броя базови станции на територията на Софийска област, но 

вероятно действителният им брой значително надвишава посочения. 

Регистрираните обекти на територията на община Костинброд  са  2 бр. 

Целта на мониторинга е да се извършат измервания на всички обекти, източници 

на нейонизиращи лъчения, които са разположени в близост до детски, учебни и лечебния 

заведения, които попадат или са разположени на границите на хигиенно-защитната зона, 

с цел установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите 

норми и изисквания, съгласно Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ и МОСВ за пределно 

допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на 

хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Мониторинга обхваща и измервания в 

околната среда на 10% от всички обекти, разположени на територия с голяма 

концентрация на население и жилищни сгради. 

Контролът на нейонизиращите лъчения и обектите, източници на нейонизиращи 

лъчения през 2016 г. се извършваше, съгласно Указания на Министерство на 

здравеопазването от главен инспектор в състава на Дирекция “Обществено здраве”. 

Всички измервания на обекти, източници на нейонизиращи лъчения са извършени на 

границата на ХЗЗ на изследвания обект, на определени разстояния, при налична 

експертна оценка, изготвена от НЦОЗА, съдържаща техническите параметри на обекта и 

изчислената ХЗЗ. Мониторингът на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, се 

извърши от Столична РЗИ, която разполага с необходимата апаратура. През 2016 година 

в РЗИ – Софийска област не са постъпвали сигнали и жалби на граждани, поради което не 

са извършени измервания. 

Извършен е мониторинг на 4 броя обекти, като измерените стойности са оценени в 

съответствие с действащите норми и изисквания за пределно допустими нива на 

елктромагнитно поле, регламентирани в Наредба № 9, обн. ДВ, бр. 35/1991 г. Резултатите 

от измерванията са представени в две категории: 

 - измервания в околна среда за базови станции, разположени на територия с 

голяма концентрация на население и жилищни сгради; 

 - измервания в сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни 

заведения, разположени около базовите станции. 

 

Данни от проведения мониторинг и контрол 
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Табл.№ 61, Източник : Доклад относно: проведения мониторинг и контрол на електромагнитни 

полета, извършен от Pегионална здравна инспекция – Софийска област през 2016 г.  

 

 

От таблицата се вижда, че измерените максимални стойности от базовите станции 

са в границите на пределно допустимото ниво. 

Всички отчетени стойности са по-ниски от хигиенните норми за население, 

регламентирани в Наредба № 9, обн., ДВ., бр. 35/1991г. Хигиенната норма, приета за 

Република България е достатъчно защитаваща човека, като е по-ниска от тези, 

предложени от Международната комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения 

(ICNIRP).  

Излъчвателите на енергия на ЕМП (радио- и телевизионни предаватели и 

ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и др.) се разполагат така, че 

напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП в района на населените територии да не 

превишават пределно допустимите нива. 

Съгласно чл.4, ал (4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) от  Наредба № 9 от 14 март 1991 

г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и 

определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти(В сила от 03.05.1991 г.qОбн. 

ДВ. бр.35 от 3 Май 1991г., попр. ДВ. бр.38 от 14 Май 1991г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г.)-  
Определянето на границите на ХЗЗ е задължение на стопанина на излъчващия обект. 

В резултат на провеждания ефективен предварителен здравен контрол и 

провежданите консултации собствениците на обектите с йонизиращи лъчения спазват 

стриктно националното законодателство. В резултат на това при провеждания 

мониторинг измерените стойности на ЕМП рядко превишават хигиенни норми.  
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1. 7 с.Гурмазово, ул. „Яне 

Сандански“ № 1 

≈40 ≈13 1.98 1.15 0.82 0.28 6.14 10.00 

2. 10 гр.Божурище, 

ж.к.“Лазур“,бл.3 

≈10 ≈23 0.49 0.03 0.03 0.00 6.14 10.00 

3. 11 гр.Сливница,ул. 

„П.Хилендарски“№40 

≈20 ≈22 1.06 0.34 1.60 0.29 6.14 10.00 

4. 6 Гр. Костинброд, 

Детска градина 

„Радост“,ул. „Асен 

Златаров“№2 

≈35 ≈25 1.13 0.12 0.15 0.12 6.14 10.00 
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Енергийна система. 

През територията на община Костинброд преминават следните Въздушни 

Електропроводи(ВЕ): 

Към Опорния пункт от националната преносна система 400 kV – п/ст.“София 

Запад“ 

•ВЕ 400 kV Вършец и Чирен: 2тройки x 2АСО 500 на една стълбовна линия –от 

АЕЦ „Козлодуй; 

•ВЕ 400 kV Петрохан: 1тройка х 3АСО 500 на една стълбовна линия – от АЕЦ 

„Козлодуй; 

•ВЕ 400 kV Нишава: 1тройка x 2АСО 500 на една стълбовна линия – към п/ст“Ниш 

в република Сърбия; 

•ВЕ 400 kV Рударци и Люлин: 2тройки x 2АСО 500 на една стълбовна линия – към 

п/ст. „Червена могила“ - под Радомир; 

•ВЕ 400 kV Сердика: 1тройка x 2АСО 500 на една стълбовна линия – към 

п/ст.“Металургия“ - над Кремиковци; 

Покрай южните части на общината преминава: 

•ВЕ 220 kV Житен и Струма: 2тройки x 2АСО 500 на една стълбовна линия –от 

ТЕЦ“Бобов дол“ и п/ст.“Стомана индъстри“, през ТЕЦ“София“, към п/ст.“Столник“; 

От п/ст.„София-Запад“ излизат захранващите ВЕП 110 kV: 

•ВЕ 110 kV Варовик: 1тройка x АСО 400 на една стълбовна линия – към п/ст. 

„Сливница“ и п/ст.“Алдомировци“;; 

•ВЕ 110 kV Теменуга и Минзухар: 2тройки x АСО 400 на една стълбовна линия – 

към п/ст. „Модерно Предградие“- гр.София; 

•ВЕ Обединение - 110 kV: 1тройка x АСО 400(185) на една стълбовна линия – към 

п/ст. „Костинброд“;(има сляпо отклонение към п/ст.“Свежест“ - АСО 185;) 

•ВЕ 110 kV Мрамор: 1тройка x АСО 400(185) на една стълбовна линия – от 

п/ст.“Костинброд“ към п/ст. „Курило“. 

Всички тези ВЕ принадлежат на ЕСО (Електроенергийният Системен Оператор) 

на република България. Поддържат се и са в добро състояние. 

ВЕ „Обединение“ и „Мрамор“ служат за електрозахранването и резервирането на 

основния източник на електроснабдяването на община Костинброд – п/ст.“Костинброд“, 

както и на отклонението към п/ст.“Свежест“ на Кока Кола ХБК(Хеленик Ботлинг 

Къмпани). 

Поддържат се от МЕР(Мрежовият Електропреносен Район) – София Област на 

ЕСО. 

 

Подстанции 

На територията на общината има една подстанция от национално значение - 

опорен пункт на 400 kV от преносната мрежа и две разпределителни подстанции 

110/Ср.Н: 

•п/ст. „София-Запад 400/110/31.5 kV; 2х 250 MVA  - (AT)автотрансформатори; 

•п/ст. Костинброд 110/20 kV; 31,5 MVA + 50 MVA – която е основен захранващ 

източник на общината; (виж приложение Е- П5); 

•п/ст. Свежест 110/20 kV; 6.3(8) MVA – която е собственост и захранва завода на 

Кока Кола – ХБК. 
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Същите са в добро състояние. 

 

Разпределителна Мрежа 110 kV 

Мрежата 110 kV, която играе ролята на вътрешно разпределителна за общината, се 

състои от двата посочени по-горе ВЕ: 

•ВЕ Обединение - 110 kV: 1тройка x АСО 400(185) на една стълбовна линия –от 

п/ст.“София-запад“ към п/ст. „Костинброд“, с дължина около 16.6 км; (от който има 

сляпо отклонение към п/ст.“Свежест“ - АСО 185 с дължина около 550м – собственост на 

Кока Кола -ХБК;) 

•ВЕ Мрамор - 110 kV: 1тройка x АСО 400(185) на една стълбовна линия от 

п/ст.“Костинброд“ към п/ст. „Курило“с дължина около 15.1 км. 

 

Мрежа Средно Напрежение(СрН) – 20 kV 

Мрежата Ср.Н. – 20 kV е смесена - въздушна и кабелна - в населените места. 

На външен вид не се поддържа добре – явно средствата за подновяване на 

антикорозионото покритие на стълбовете не достигат (множество ръждясали и изкривени 

стълбове), изоставени стълбове с откраднати проводници, без номера и надписи по 

повечето от тях, без окастрени сервитути през горските терени и т.н. 

 

Трафопостове 

Доста от трафопостовете за битовите консуматори са стари – от типа „зидана кула“ 

с въздушни входове.  По нови типове – зидани, панелни и КТП, има при промишлените и 

комуналните потребители. 

Отвън, състоянието на голяма част от старите ТП не е добро (изпопадали мазилки, 

ръждясали врати и решетки, неподържани покриви).  

Няма дори изискваните и задължителни по Техника на Безопасността (ТБ) мерки – 

като ясни наименования и диспечерски номера. 

 

Мрежа Ниско напрежение(НН) – 400/231 V 

Мрежата НН е смесена – има касетки и кабели, повече в Костинброд, Петърч, и по-

големите села, както и въздушна мрежа с усукани изолирани проводници, но по-голямата 

част са стари въздушни мрежи с голи проводници, както е в повечето селски райони на 

България. 

 

Генериращи източници 
На територията на община Костинброд няма големи генериращи източници – като 

ТЕЦ, ВЕЦ, ГЕЦ и др.  

Няма данни от Общината за изградени централи от ВЕИ (възобновяеми енергийни 

източници - Фотоволтаици, Вятърни, Водни, Биомаса и др.) за търговска цел. 

Има единични бройки на колекторни системи за подгряване на топла вода и също 

малки фотоволтаични панели за осигуряване на ел.захранване за собствени нужди на 

отделни домакинства и предприятия. 

Няма нужда от изграждането на нова Разпределителна подстанция 110/Ср.Н. 

 

 Вътрешни разпределителни системи - 110 kV и 20 kV 
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Съществуващите ВЕ 110 kV – Обединение и Мрамор осигуряват напълно нуждите 

на общината. 

Захранват се от опорните пунктове на пръстена 110 kV, който започва от п/ст. 

София-Запад 400/110/31.5; 2х250 MVA до опорния пункт на 110 kV - п/ст. Курило. 

П/ст. „Курило“ е „подпряна“(резервирана) чрез ВЕ 110 kV идващи от опорни подстанции 

на 220/110 kV – п/ст.“Казичане“ и ТЕЦ“София“, а в бъдеще и посредством нов двоен ВЕ 

110 kV - 2х3АСО 400 от п/ст. 400/110 kV – „Металургия“. 

Няма нужда от изграждането на нови електропроводи и разпределителни 

подстанции 110/Ср.Н.- на територията на община Костинброд. Ако се появи голям 

консуматор (производител като Кока Кола-ХБК), той ще си построи сам подстанция на 

своята територия. 

Цената на електрическия ток, внедряването на енергоспестяващи технологии и 

осветление, краха на неефективните производства и мерките, които се вземат за саниране, 

изнасяне на електромерите и ограничаване на кражбите на ел.енергия, са голяма спирачка 

за увеличението на максималните върхови товари (оразмерителни за мрежата), и от там за 

инсталирането на нови големи трафомощности(или нови подстанции). 

Средната натовареност на фидерите 20 KV от п/ст. Костинброд e между 1.5 – 2 

MW или ~ 30 – 40 % от нормалния капацитет от 5(10 с резерва)MW на фидерите 20 kV 

т.е. „резерва“ за бъдещо увеличение на товара е от ~ 20 - 30 MW. в мрежата Ср.Н. - в 

зависимост от оптимизирането на мрежата. 

Сервитутите на Мрежата ВН и Ср.Н. се определят съгласно Наредба №16 на 

Министерството на енергетиката за сервитутите на енергийните обекти, от 9 Юни 2004 г, 

последно изм.и доп.ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015г. 

Сервитутите на мрежата ВН и Ср.Н*. не се засягат от Общоустройствения план на 

Общината с едно изключение* и трябва да се пазят особено за мрежата ВН, и при бъдещи 

разработки на територията, и в съседство. 

(*Завода на Кока Кола ХБК ще се разширява и там съществуващите мрежи 20 kV, 

североизточно от съществуващия завод - ще се изместят за сметка на Фирмата.) 

Така, че по отношение на гръбнака на довеждащата мрежа Ср.Н.(Фидерите) до 

територията на района няма проблеми.  

Конфигурацията на мрежата 20 kV зависи от категорията на осигуреност заявена 

от новите потребители и момента на изпълнението на техните инвестиционни намерения. 

Важното е да се предвиждат петна за новите трафопостове когато се изработват 

ПУП (Подробните Устройствени Планове) за даден квартал или село. 

С оглед максимално опазването на сервитутите на мрежата средно напрежение е 

показано трасето на съществуващте надземни и подземни мрежи Ср.Н., така както са 

подадени от ЧЕЗ(единственото което получихме от ЕРП – ЧЕЗ, след ~ 4 месеца?!, виж   

Е-П6 и Е-П6А). 

Ако някъде се засегнат ел. кабели или въздушна мрежа 20 kV и НН, при 

прилагането на нова улична регулация съгласно бъдещи ПУПове или инвестиционни 

проекти, те ще се изместват от изпълняващият СМР, за сметка на Възложителите, 

съгласно чл.73 на ЗУТ - по одобрени от ЕРП(ЧЕЗ-засега), работни проекти. 

Схема, за разкъсванията необходими за захранването на нови трафопостове, както и 

връзките със съседните територии, се определя по предписание на ЕРП – 

Електроразпределение - София Област, в следващите фази, чак при инвестиционното 

проектиране. 
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Мрежа Ниско Напрежение – 400/231 V 

Мрежата НН не е предмет на настоящото проучване за ОУП. 

Петната за новите трафопостовете трябва да са в самостоятелни парцели, (където е 

възможно - общинска собственост), с транспортен достъп откъм улицата, за 24 часово 

обслужване от експлоатиращото предприятие. 

Територията на гр. Костинброд е частично газоснабдена, като има 

промишлени, комунални и битови потребители. Има планове и схеми за газоснабдяване 

на “Костинброд-газ“, но едва ли нещо по-голямо скоро ще се реализира, при сегашната 

политика на газоснабдяване. 

В света цената на отопление с газ е с до 2-3 пъти по-евтина от тази на ел. ток (у нас 

един KWh от газ e ~ 8.8 ст./kWh, a 1 електроkWh употребен от големите промишлени 

потребители е ~ 9.8 ст./kWh, и от битовите потребители през 2017 г. е около 17.7 

ст./kWh). 

 

 

Въздушните линии 400 kV – 110 kV са източници на електромагнитно поле. 

Степента на непосредствено неблагоприятно действие на електрическото поле върху 

човека зависи от интензитета на полето и продължителността на престоя в него. 

Извършените изследвания показват, че полето с интензитет до 10 kV/m само нарушават 

комфорта и предизвикват неприятни усещания. Полето с интензитет от 10 до 20 kV/m при 

престой в тях няколко часа дневно, не оказват съществено влияние върху хората и не 

водят до трайни функционални и други изменения.  

В процеса на експлоатация на открити разпределителни уредби (ОРУ) и въздушни 

електропроводи (ВЕП) с напрежения над 330 кV се отбелязва влошаване на 

здравословното състояние на персонала, зает с тяхното обслужване. Субективно това се 

изразява с влошаване на самочувствието, някои се оплакват от бърза умора, отпуснатост, 

главоболие, разстроен сън, болки в сърдечната област и други. 

Проведените изследвания в различни страни показват, че електромагнитното поле 

(ЕМП), възникващо в пространството около частите под напрежение, оказва влияние 

върху здравето на обслужващите. Интензивно ЕМП с промишлена честота (50–60 Hz) 

предизвиква нарушаване на функционалното състояние на централната нервна система, 

сърдечносъдовата система и периферната кръвоносна система. 

Забелязват се повишена уморяемост, понижена точност на работните движения, 

изменение на кръвното налягане и пулса, изменение ритъма на сърдечната дейност и 

други. Предполага се, че нарушената регулация на физиологичните функции въздейства 

върху различните части на нервната система. Повишаването на възбудимостта на 

централната нервна система се предизвиква от рефлекторното действие на полето, а 

спиращият ефект е резултат от пряко действие върху структурата на главния и 

гръбначния мозък. Счита се, че кората на главния мозък и продълговатия мозък са 

особено чувствителни към действието на електрическото поле. 

При пребиваване в зона с интензитет на електрическото поле над 25 kV/m, 

персоналът трябва да използва защитни средства, екранирани костюми  . 

 

          Радиационно  състояние на околната среда 
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Поради ограничените правомощия на РИОСВ по отношение на радиационния 

контрол, той се провежда само при необходимост от извънредни проверки – по жалби и 

сигнали или по искане на други компетентни органи за съвместен контрол. 

Анализът на резултатите от проведения мониторинг позволява заключението, че 

радиационното състояние на околната среда в контролирания регион не показва 

отклонения от действащите норми и характерните за съответните райони стойности. 

 

Опасни вещества 

 

Опасните химични вещества могат да се причислят към факторите, които могат да 

замърсяват или увреждат околната среда. Те са стокови продукти, които се използват в 

селското стопанство като средство за растителна защита: други опасни вещества са масла, 

утайки, нефтопродукти, които при неправилна употреба и съхранение могат да причинят 

трудно отстраними замърсявания на околната среда и отравяния на хората.  

Повечето от токсичните вещества са безопасни при съхранение в оригиналните им 

опаковки и представляват потенциална опасност единствено при нарушение на целостта 

на същата при аварийни ситуации. Особено опасни са леснолетливите вещества, които 

бързо могат да създадат опасни концентрации предимно в работна среда.  
 

  3.1.13. ЗДРАВНО – ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 

  

  3.1.13.1Демографска прогноза на общината 

 

Основните документи, които са съобразени при разработването на прогнозата на 

населението на общината, са:  

Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България (2012 г.-2030 г.);  

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012-2022 г.;  

Национална стратегия в областта на миграцията (2011-2020) 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.;  

Прогнози на НСИ за населението на страната и др.,  

Общински план за развитие на община Костинброд  2014-2020 г.;  както и реалната 

демографска ситуация в общината.  

В условията на демографски преход, от режим на нарастване на населението към 

режим на намаляване и остаряване, стратегията за демографско развитие е изградена 

върху концепцията за баланс на населението, при която водеща е идеята за повишаване 

качеството на живот. 

Комплексният анализ на основните параметри на демографската ситуация в 

общината показва, че поради голямата инерционност, с която се характеризират 

демографските процеси, нарастване на броя на населението от демографска гледна точка 

не може да бъде обосновано в периода до 2035 г.  

Направеният анализ на състоянието и тенденциите в демографското развитие на 

общината и населените места очертава някои основни черти, които определят насоките в 

развитието на населението през прогнозния период: 
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Първата група от демографските проблеми е свързана с процесите на раждаемост, 

смъртност и миграция на населението: 

-ниска раждаемост, поради застаряване на населението и намаляване на броя на 

жените във фертилна възраст, най-вече в селата; 

-запазване на високата обща смъртност; 

променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към съжителство без брак; 

емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и трудоспособна 

възраст; 

-запазване на териториалните различия в демографското развитие на населените 

места: с най-благоприятни параметри се характеризира общинският център, селското 

население като цяло е с нарушени демографски параметри. 

Според прогнозните разчети равнището на раждаемост ще остане под необходимото 

за разширено възпроизводство на населението. В резултат на това, въпреки предвижданото 

увеличаване на средната продължителност на живот, ще се запазят ниските нива на 

естествено възпроизводство. Дори положителен миграционен прираст трудно може да 

компенсира негативното развитие на естествените възпроизводствени процеси. В този 

смисъл основното реалистично решение на посочената група проблеми е забавяне на 

негативното развитие на демографските процеси, след което да се постигне 

стабилизирането им в общината. 

Втората група от проблеми е свързана с качествените параметри на 

възпроизводството на населението: 

-остаряване на населението и намаляване на броя на населението в активна 

трудоспособна възраст; състоянието на репродуктивното здраве сред част от ромския етнос 

е незадоволително; 

- в образователната структура на населението на общината нискообразованите млади 

хора са предимно сред ромската етническа общност. 

Повишаването на качествените параметри на възпроизводството на населението е 

основна компонента в прогнозата за демографско развитие на общината. 

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за 

демографското развитие на община Костинброд до 2035 г. се предлагат по определените три 

варианта: 

Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, които не 

подкрепят фертилността, средната продължителност на живота и развитието на 

демографските процеси (естествено възпроизводство и механичен прираст); 

Реалистичен вариант, при който е заложено стабилизиране на демографското 

развитие на община Костинброд, повишаване на количествените и качествените параметри 

на възпроизводството на населението като основни компоненти в прогнозата за 

демографско развитие на общината. Предполага се също, че подобряването на 

здравеопазването, на предоставянат доболнична помощ и по-доброто здравно обслужване 

на населението ще влияят положително върху трудовите ресурси и контингентите в добро 

здраве. Населението в трудоспособна възраст е важен фактор за привличането на 

инвестиции и за развитието на общинската икономика. Реалистичният вариант се приема 

като оптимален. 

Оптимистичен вариант се основава на влияние на фактори, които ще оказват 

относително благоприятно въздействие върху демографските процеси - основано на 

очаквано по-благоприятно развитие на: механичното движение (от постоянно население в 
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равнините територии на общината и временно население в планинските части); 

ограничаване на отрицателното естествено движение на населението и благоприятно 

развитие на икономиката и социалната инфраструктура. Този вариант може да се приеме 

като максимален. 

 Важна особеност на демографската прогноза за община Костинброд и по 

трите  варианта е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за 

стойностите на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени в детеродна 

възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Основанията за това са, че в 

прогнозния период няма обективни предпоставки да се счита, че в контингента жени във 

фертилна възраст ще настъпят съществени промени. С очакваното нарастване на 

коефициента на раждаемост (по оптимистичния вариант) се залага и хипотезата да настъпят 

не много големи  промени и в броя на жените във фертилна възраст след 2025 г. 

Очакванията са коефициентът на интегрална фертилност да се стабилизира. 

 

Прогноза за динамиката на икономиката на община Костинброд 

 

Работната хипотеза за прогнозната секторно-отраслова структура на икономическия 

комплекс на община Костинброд отчита насоките, определящи мястото и значимостта на 

отделните сектори в икономическата и социална база на общината.  

Прогнозните разчети общо за икономическия сектор на община Костинброд се 

разработват на базата на средногодишни темпове, заложени в стратегически и планови 

документи на национално ниво, както и с потенциалите на общината. Структурните 

особености в залаганите темпове на растеж по оптимистичния вариант на прогнозата 

отчитат заложените хипотези за мястото и значимостта на отделните сектори в социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс на община Костинброд, а именно – водещо 

място на индустрията.  

Основните параметри на прогнозните разчети за динамиката на икономиката са 

представени в Таблица 62. 

Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община Костинброд по 

показателя „Произведена продукция” 

 

2018-2025 г. 2025-2035 г. 

Тенденциален/ 

реалистичен 

Целеви (умерено 

оптимистичен) 

Тенденциален / 

реалистичен 

Целеви (умерено 

оптимистичен) 

Селско, горско и рибно 

стопанство 4.0% 4.8% 4.4% 4.7% 

Индустрия (промишленост и 

строителство) 4.7% 5.2% 4.5% 5.4% 

Услуги 4.3% 5.7% 5.4% 6.5% 

Таблица № 62 

 

Първият, тенденциален вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове 

на растеж 4 - 5% през целия прогнозен период.  

Вторият (целеви умерено оптимистичен) вариант прогнозира темпове и структура на 

икономиката, необходими за постигане на едно сравнително по-високо равнище на 

развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на фактори със 
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стимулиращо въздействие върху развитието на общинската икономика. Реализацията на 

втория вариант предполага наличие на целенасочени управляващи въздействия. 

Предвидените средногодишни темпове по този вариант са в рамките на 4.8-6.5 % 

средногодишен растеж. 
 

3.1.13.2.РИСКОВИ ЗОНИ И РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

 

          ● Замърсяване на атмосферния въздух 

 

Стопанските дейности в общината предимно са свързани с търговия, лека 

промишленост, складова дейност и други, които не са значими източници за замърсяване на 

въздушния басейн.  

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният 

транспорт. Основните пътни артерии преминават през населени места. Тези пътни артерии 

са линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден двуокис, въглероден 

оксид, въглеводороди, азотни окиси, серен двуокис, прах от пътното плътно и други. В 

комбинация с шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано 

въздействие върху човешкия организъм. Тези зони, където има комбинация от два или 

повече фактори, следва да бъдат разгледани по-детайлно с оглед минимизиране нивата на 

факторите и оттук минимизиране на здравния риск за населението, живущо в 

непосредствена близост до крупните пътни артерии. 

 

       ● физични фактори (шум, електромагнитни, радиационни и други лъчения, климат); 

   

   Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. 

 

  ●  Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху 

живущото население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са 

разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, подлежащи на 

здравна защита. 

●   Психологични и социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт, 

нерегламентирани сметища, гробищни паркове и др.) 

 Социалните, социално-битовите и психологични фактори са важни и в много случаи 

водещи при сформиране на здравния статус на населението в община Костинброд . Ниските 

доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори от много години, които 

в голяма степен са повлияли за снижаване на имунитета на хората, развитието на хронични 

заболявания, преждевременна смъртност, ниска раждаемост и други неблагоприятни 

здравни и демографски показатели. Като се отчете развиващата се в страната финансова 

криза, повишаване на безработицата и снижаване на доходите на населението, определено 

може да се очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-значима роля през 

следващите години за повишаване на здравния риск на населението в общината.. 

Важен проблем в екологичен аспект са нерегламентираните  замърсявания, където се 

изхвърлят битови, строителни, опасни отпадъци и възникват спонтанно. В много от 

случаите нерегламентираните сметища са разположени край речното корито, в дерета, до 

второстепенни пътни артерии. Това тяхно местоположение застрашава и е фактор за 
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замърсяване на повърхностните и подземните води с токсични вещества и микроорганизми, 

причиняващи инфекциозни заболявания. Не трябва да се подценява и негативното 

психологично въздействие на нерегламенитраните сметища и лошо устроени гробищни 

паркове в община Костинброд. 

Необходим е завишен контрол   за избягване  появата на нерегламентираните 

сметища от страна на органите на РИОСВ, РЗИ  и общината. 

         Сериозен екологичен риск за средата носят производствени аварии, които могат да 

възникнат взаимно, често непредсказуемо по време, интензитет и отделящи се вредни 

вещества. При  аварии е възможно създаването на тежка обща, екологична и медицинска 

обстановка, съпроводена с поражение или заплаха за живота и здравето на хората. За 

община Костинброд    в такива случаи е налице несъответствие между възможностите на 

местните  здравни служби и необходимата медицинска помощ за пострадалите. 

         Мащабът и характерът на дейностите в рисковите предприятия има по-скоро локално 

значение в самите предприятия при неспазване на технологичната дисциплина лична 

безопасност и др.  

Други рискови зони на територията на общината са зоните, в които са разположени 

производствени предприятия. На границата между производствените и жилищните зони се 

създават условия за разпространение на наднормен шум и разпространение на химични 

замърсители на атмосферния въздух вследствие на използване на стари технологии, при 

неподдръжка на филтриращите системи, вкарващи в норма атмосферните замърсители 

(емисии). За целта е необходимо  налагане на определени условия към инвеститора при 

съгласуване на обектите, като тези условия (изисквания) трябва да са насочени към 

вкарване в норма на разпространението на производствен шум, атмосферни замърсители и 

други в посока на жилищните зони. С оглед минимизиране на здравния риск от трафика на 

МПС са необходими следните комплексни административни мерки: 

●Ремонт на старите пътища, добра поддръжка на пътното платно и редовно миене и 

чистене на улиците и пътищата от прах и отпадъци в населените места; 

 ●Приоритетно съгласуване на обекти с търговски и офис предназначения, както и 

такива в сферата на обслужването на границата с пътната и улична регулация. Такъв тип 

сгради и обекти са добра буферна зона при градоустройството на населените места с цел 

намаляване на нивата на шума от трафика и атмосферното замърсяване на територията на 

жилищните зони; 

          ●Прилагане на завишен контрол върху техническата изправност на МПС при 

извършване на годишните технически прегледи, като се измерват и отчитат: 

       1. Концентрацията на атмосферни замърсители, отделящи се от ауспуха на МПС; 

        2. Изправност на ауспусите на МПС и замерване нивата на отделящия се шум от 

работата на автомобилите. 

          Важни в здравно-хигиенен аспект зони са санитарно-охранителните зони на 

водоизточниците за питейна вода. Задължително е стриктно да се спазва регламентирания  

от законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя 

страна, обезпечава подаването на питейна вода към населението, която да отговаря на БДС 

„вода за пиене“. 

По отношение опазването на чистотата на питейната вода, важен е контролът по 

регламентираното заустване на пречистени отпадъчни води в реките, прилагане на строги 

санкции при констатиране на заустване на непречистени битови и отпадъчни води в 
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отводнителните канали, напоителни канали, реки и дерета, както и упражняване  контрол по 

спазване на изискванията, свързани с третиране на различните по вид отпадъци. 

 С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация трябва 

да има добра колаборация, от една страна, с контролните органи като РЗИ , РИОСВ и МВР 

и от друга, с водоснабдителните дружества – собствениците на В и К мрежите. 

Здравето на населението в селските райони може да бъде застрашено от специфични 

рискове при лица, занимаващи се с отглеждане на селскостопанска продукция, при 

неправилно прилагане и обработката с торове/пестициди или при консумиране на 

хранителни продукти, съдържащи замърсители в нива, превишаващи пределно допустимите 

концентрации. Такива възможни замърсители са нитрати (превръщащи се в организма в 

нитрити), пестициди. Вредното въздействие на нитритите върху човешкия организъм се 

изразява в директно увреждане на клетъчните структури на отделните органи и системи. Те 

нарушават транспорта на кислорода, предизвикват токсични увреждания на ензимните 

системи, мутагенни, ембриогенни, канцерогенни и други субклетъчни промени, 

предизвикват увреждания на стомашно-чревния тракт, белите дробове, бъбреците, черния 

дроб и др. органи, особено ако постъпват в организма в продължение на много години. При 

кърмачетата до 3 месеца, консумиращи вода с нитрати над 90 mg/l може да се развие 

заболяването “водно-нитратна метхемоглобинемия”) - нитритите реагират с хемоглобина и 

го превръщат в метхемоглобин. В тази форма хемоглобинът задържа здраво своята 

хидроксилна група и не може повече да носи кислород, при което се получават тежки 

състояния поради недостиг на кислород.  

Риск за здравето на селскостопанските производители се установява и при 

неправилната употреба и съхранение на пестициди.  

Повишеното съдържание на пестициди в почвата води до отлагането им в 

селскостопанските продукти, които се консумират директно от човека и предизвикват 

увреждане на здравето. Увреждания на организма на земеделските фермери могат да 

настъпят и при обработка на замърсена с пестициди почва.  

Друг съществен негативен фактор за селското население са емисиите на тежки 

метали в резултат от производствената дейност и замърсяването с тях на водите и почвите в 

селските райони - олово, кадмий, цинк и пр. Те са предпоставка за повишен здравен риск за 

населението и условие за потискане на сапрофитната микрофлора, както и нарушаване на 

нормалното протичане на самоочистващите процеси в почвата. 

 

  3.1.13.3.ВЛИЯНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО 

ЗДРАВЕ 

 

Олово и кадмий – имат както непосредствен, така и отдалечен токсичен ефект върху 

хора (канцерогенен и отдалечен – върху поколенията). Те са особено опасни за здравето, 

тъй като кумулират в организма. Оловото кумулира в кости и зъби и при определени 

условия може да се освободи от депата и да циркулира в кръвта. То предизвиква увреждане 

и на централната, и периферната нервна система, стомашно- чревния тракт, черния дроб, 

бъбреците. Кадмият кумулира основно в черния дроб и бъбреците. Критични органи са 

бъбреците и белите дробове (токсична пневмония, пневмосклероза, бъбречна дисфункция). 

          Въглероден моноксид– образува с хемоглобина на кръвта карбоксихемеоглобин, с 

което кислородът в кръвта намалява (хипоксия). Блокира важни за човешкия организъм 

тъканни ензимни системи и има общо токсично действие. Въздейства върху зрението, ЦНС 
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(централна нервна система) и вегетативната нервна система при хронично въздействие. В 

зависимост от концентрацията му може да се достигне до колапс (изпадане в безсъзнание) и 

смърт. 

         Азотни оксиди (NO2, N2O3, NO, N2O4)– имат силно дразнещо действие, тъй като при 

взаимодействието им с водата в организма се образуват киселини (азотна, азотиста) и в 

кръвта се образуват токсичните нитрати и нитрити. Имат силно дразнещо действие върху 

горните дихателни пътища (кашлица, задушаване при големи концентрации).  

Серни оксиди – имат силно изразено дразнещо действие върху лигавиците -очите, 

горните дихателни пътища. 

 

3.1.13.4.ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМБИНИРАНО, 

КОМПЛЕКСНО, КУМУЛАТИВНО И ОТДАЛЕЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТОРИ. 

 

             Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от 

автомобилния трафик в горивния процес, оказват едновременен ефект върху човешкия 

организъм, т.е. имат комбинирано действие. Така например, въглеродният оксид повишава 

токсичността на парогазо-аерозолните смеси поради дразнене на дихателния център и 

хипоксия. При комбинирането му с азотни окиси има повишен риск. 

Комбинираната експозиция от въглероден оксид, азотни и серни оксиди води до 

усилване (потенциране) на токсичния ефект. Наред с комбинираното действие на токсични 

вещества има и данни за комплексно действие – например съчетаване на шум и експозиция 

с тежки метали (олово). Тук се касае за адитивно действие, т.е. сумиране на ефекта. В този 

случай има по-висок риск от здравни отклонения за постоянно пътуващите шофьори, 

независимо от ниските концентрации на химически замърсители и шум. 

  За повечето от разгледаните атмосферни замърсители има данни за отдалечен (върху 

поколението) и канцерогенен ефект – олово, кадмий, полиароматни въглеводороди, азотен 

диоксид. Те се отнасят към вероятните канцерогени за хора 2-ра А група от „Списък на 

химичните канцерогени за хора“, (МЗ) и Наредбата за опасни химически вещества. 

        Тежките метали (Pb, Cd ) имат кумулативно въздействие, тъй като образуват депа, 

които при определени условия отново преминават в кръвта и могат да повишат рязко 

биологичните пределни допустими концентрации (БПДК), като създават картината на 

отравяния от различна степен. 

 

Шум  

 

Вредното му действие е не по-малко от останалите фактори, замърсяващи околната 

среда, макар че на пръв поглед той е нещо „нематериално“ и затова не се възприема като 

толкова вреден. Вредно действие на шума започва още от 60 дБА. Сериозни разстройства се 

получават над 90 дБА. В зависимост от интензитета, честотния спектър и характера на 

шума, както и индивидуалната предиспозиция и продължителността на въздействието му, 

той може да окаже в една или друга степен неблагоприятно въздействие върху три основни 

направления: 

-върху функциите на отделни органи и системи (сърдечно-съдова, храносмилателна, 

ендокринно, мускулно, вестибуларен апарат, обменни процеси и др.; 

 -върху слуховия апарат; 
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-върху организма като цяло или висшата нервна дейност и вегетативната 

реактивност. Увеличение на общата заболеваемост. 

 

Електромагнитни полета  

           

            Електромагнитните полета представляват здравен риск за населението.Те 

въздействат върху нервната и сърдечно-съдовата система. Интензивността се измерва в 

гауси – 1 гаус е равен на 100 милигауса. Световната здравна организация определя 1 гаус 

норматив като безопасен. Но има учени, които казват, че повече от 2 милигауса вече са 

опасни за човека. 

Интерпретацията на данните от раздел „Здравно-хигиенни аспекти“ дават основание 

да се направят следните основни изводи и препоръки по отношение подобряване на 

здравното състояние на населението от община  Костинброд : 

1. В общината няма  зони от жилищната територия, които са под въздействие на 

комбинация от няколко вредни за здравето фактора, като наднормен шум, атмосферно 

замърсяване, нерегламентирани сметища и др. 

2. Необходимо е разработване и прилагане на стратегия за провеждане на 

административни мерки, водещи до снижаване на безработицата, подобряване условията на 

труд и почивка, оптимизиране на възможностите за здравословно хранене, стила на живот и 

други фактори, характеризиращи социалната среда. 

 

3.1.14. Опасни вещества, предприятия с висок или нисък рисков потенциал. 

 

             На територията на община Костинброд   има  три  предприятия, класифицирани като 

предприятия с нисък или висок потенциален риск. (База данни на предприятия/съоръжения 

с висок рисков потенциал (ПСВРП) и нисък рисков потенциал (МОСВ-), съгласно § 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за предотвратяване на големи аварии 

с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата), съдържаща 

информация по чл. 15, ал. 1 от Наредбата, писмо с изх.№ 624/30.01.2018г. на РИОСВ София   

и писмо  до община Костинброд с вх.№624/30.01.2018г на „Асико“ ООД 

 

1.Складова база за леснозапалими течности Костинброд с оператор " НИС Петрол" 

ЕООД- предприятие с нисък рисков потенциал; 

2."Складова база за пропан-бутан" с оператор "Газтрейд" АД - предприятие с висок 

рисков потенциал; 

3.Складова база „Асико“,с.Драговищица, предприятие с нисък рисков потенциал. 

 

Обектите, при които е възможен ефекта на доминото са:  

1. „Складова база за петролни продукти“ гр. Костинброд с оператор „НИС ПЕТРОЛ“ 

ЕООД; 

 2. „Складова база за пропан - бутан”, гр. Костинброд с оператор „ГАЗТРЕЙД“ АД. 

 
Ефект на доминото е повишаване на риска или утежняване на последствията от голяма авария в 

предприятие и/или съоръжение или в група от предприятия и/или съоръжения, което е следствие от 

географска близост с друго предприятие и/или съоръжение или с група от предприятия и/или е следствие от 
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опасните вещества,  които се произвеждат, употребяват и/или съхраняват на територията на 

предприятие/съоръжението. 

Необходимост от осигуряване на безопасни разстояния  

За определяне на зоните на аварийно планиране   в е  използвана  Методика за бърза 

оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества, МОСВ, 

както и Доклад за безопасност на „ГАЗТРЕЙД“ АД и ДППГПА НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД… 

Складова база „Асико“ 

 

   Идентифициране на зоните за аварийно планиране  

 

Една от предпоставките за аварийно планиране е определянето на зоните, които може 

да бъдат засегнати от последствията на евентуална голяма авария. Зоните най-често се 

представят под формата на окръжност или част от окръжност с център точката на изпускане 

на опасното вещество и радиус равен на определното по-горе стандартно разстояние. 

Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия могат да бъдат разграничени три 

зони.  

Определяне на зоните за аварийно планиране 

 

 Първа зона – зона на висока смъртност  

Тази зона е разположена непосредствено до точката на изпускане на опасното 

вещество, като в нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди. Основната аварийна 

мярка, която може да бъде предприета, е изграждането (наличието) на сигурни убежища. 

Евакуиране на района се налага само в някои случаи (например при продължително 

изпускане на токсичен газ). В такъв случай е наложително използването на оповестителни 

системи, директно свързани с предприятието. При висока гъстота на населението в тази 

зона медицинската помощ и аварийно-спасителните дейности трябва да бъдат 

съсредоточени в нея. 

 Втора зона – зона на сериозни поражения  

Макар че смъртни случаи може да се очакват и в тази зона, в нея предимно ще се 

наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди. И в тази 

зона основната мярка е наличието на убежища, като евакуацията на населението може да е 

невъзможно предвид голямата площ. При наличие на особено чувствителни обекти 

(училища, болници, детски градини и т.н.) допълнително трябва да бъдат планирани мерки, 

за да се осигури: - наличие на затворени убежища - информиране и обучение на персонала, 

отговорен за извършването на аварийно-спасителни дейности - наличие на индивидуални 

средства за защита - оповестителна система, директно свързана с предприятието - 

специални комуникационни линии и средства - първа помощ и медицинско осигуряване В 

сравнение с първата зона, осигуряването на първа помощ е с по-нисък приоритет. 

 

Трета зона – зона на особено внимание  

Третата зона е зоната, където се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно 

при уязвими или предразположени индивиди (малки деца, астматици, възрастни хора и 

т.н.). Тук също основната мярка е наличието на убежища, трябва да се планират 

специфични мерки за уязвими обекти, както и да се осъществява общ контрол на 
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движението. В случай на интензивно миришещ газ с дразнещо действие или неприятна 

миризма е важно да се планират мерки за недопускане на паника сред населението, особено 

на места с висока гъстота. При наличие на особено уязвими обекти трябва да бъдат 

планирани мерки за информиране, обучение и комуникация. 

 

ОУПО Костинброд не предвижда нови устройствени зони, разположени в 

зоните за аварийно планиране на " НИС Петрол" ЕООД и „Газтрейд“ АД, Складова 

база „Асико“ .  

С ОУП само се регламентира начина на ползване на вече съществуващи 

производствени зони, предвидени в ОУП като производствени зони.  

  

              В границите на общината не са разположени предприятия,  които  работят с отровни 

вещества и не съхраняват такива. Най-често в икономиката се използват следните ПОВ: 

хлор, амоняк, серен диоксид, въглероден оксид, циановодородна киселина, фосген и 

дифосген, серовъглерод, фосфорен трихлорид, фосфороводород и други. По своето 

действие тези вещества са с общоотровно или задушливо действие. 

Следва да се отбележи, че при бъдещи инвестиционни предложения на територията на 

Община  Костинброд , за изграждане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, в 

обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС, след като ОУП на Община   Костинброд вече е 

одобрен, следва да се стартира нова процедура по изменение на ОУП, в която да се 

предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 от ЗООС. 

ОУП на обкщина Костинброд не предвижда  разполагане на други нови  предприятия, 

квасифицирани като предприятия  с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата 

на раздел I към глава седма на ЗООС 

  

3.А.Съответни аспекти на текущото състояние  на околната среда и факторите -  

евентуално развитие без прилагане на плана. 

 

Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й 

въздействат без реализиране на ОУП  на  община Костинбро може да бъде систематизирано 

и обобощено по следния начин за съответните компоненти на околната среда и фактори, 

който й въздействат: 

 

Атмосферен въздух. 

 

 Приземния атмосферен слой може да се окачестви като незамърсен, и с добро 

качество, като концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите. 

За да се изведе транзитният трафик от жилищните територии проектът предвижда 

нов пътен обход на града. Той тръгва при входа на града през възела на Ломско шосе на 

изток по съществуващия път към с. Голяновци и след това продължава в посока север по 

нова следа (в момента земеделски път) между Костинброд и Голяновци. Новата връзка със 

съществуващото трасе северно от града е чрез нов пътен възел, предвиден при 

отклонението от Ломско шосе за с. Драговищица.  

Предвидени са две нови безконфликтни кръстовища на тази връзка – при излизане от 

Костинброд в посока Голяновци и при разклона между двете населени места. Това решение 

ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики на средата в града, за 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

252 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

спазване на нормите и за подобряване на безопасността на пешеходците и движението като 

цяло, както и на комфорта на жителите. С подобна цел и се залага изграждане на два 

надлеза над ж.п. линията – при гарата и в производствената зона, за връзка към Института 

по животновъдство и свързаната с него зона за интензивно съвременно селскостопанско 

производство. 

 Заложеният в ОУП нов обходен път на с.Богьовци има за цел да изведе транзитния 

трафик от вътрешността на селото и да облекчи средата от атмосферно замърсяване и 

шумово натоварване. 

  Без прилагането на ОУП се очаква завишаване нивата на замърсяване на 

атмосферния въздух.  

 

Повърхностни и подземни води. 

   

Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите на  

реките поради директното заустване на отпадъчни води при липсата на локални 

пречиствателни станции и съоръжения.  

               Ще се запазят и силно неблагоприятните тенденции за:  

 - Увеличаването на загубите по водопроводната мрежа, поради амортизация на 

преносната мрежа ; 

  - Липса на напълно изградена канализационна мрежа  ; 

  - Продължаващо антропогенно натоварване на реките и невъзможност за постигане 

на целите и изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ 

ДР. 

 

Почви  и земни недра. 

 

В  границите  на общината не са установени замърсявания на почвите с устойчиви 

органични замърсители. Липсва засоляване и  вкисляване на почвите.  Възможно е 

проблеми с нерегламентираното изхвърляне и изгаряне  на отпадъци, причиняващи локални 

замърсявания. Увеличаването им  ще доведе до замърсявания на  земите, водите и почвите, 

засилване на ерозията, намаляване на естетическата стойност и привлекателността на 

района и намаляване на потенциала за развитие на  туризъм в района. 

  

Биологичното разнообразие , елементи на НЕМ. 

  

Ще се затрудни реализацията на мерките и режимите  за   защита   в ЗЗ   и  ЗТ .  

 

Ландшафт.  

 

Основният тип ландшафт  ще остане  запазен от хаотичната урбанизация. 

 

Отпадъци.  

 

Ще продължи  неконтролирано  депонирането на строителни и други отпадъци край 

пътищата.  
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Културно-историческо наследство.  

 

Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни фактори 

и/или  от безконтролно поведение на хора. 

 

 Рискови енергийни източници. 

 

 Ще се запази тенденцията за неблагоприятни въздействия от шум и вибрации в 

територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен  трафик. 

  Ще се съхранят и причините за това - характерните особености на досегашното 

устройство на територията, характеризиращо се с преминаване и на транзитен  трафик, 

липса на защитни „зелени екрани”, лошокачествена пътна и улична настилка.Не се очакват 

отрицателни промени по отношение на вредни лъчения.  

 

Човешко здраве.  
 

Налице ще е вероятно повишаване на здравния риск за населението, поради   липсата 

на канализационна система и пречиствателни станции. 

Без реализиране на ОУП , вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат 

засегнати интересите на населението. 

Развитието на общината  ще бъде неадекватно на съвременните изисквания и 

стихийно. Напълно ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната 

среда в интерес на населението: 

 С ОУП ще развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и 

дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху 

здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за околната среда 

и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. Чрез подобен 

механизъм да се гарантира решенията относно икономическото развитие на местно равнище 

да се вземат с пълно познаване на техните последици за околната среда, потенциалните 

последици за здравето и консултации, не само с местните власти и заинтересованите 

финансово от предлаганото развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от 

положителните или отрицателните резултати от решението. 

 

Ще се забави икономическото развитие и на общината, ще се пропуснат ползи от 

финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства  от Европейските фондове, 

което ще забави подобряването качеството на живот и осигуряване на адекватна околна 

среда. 

 

На следващата таблица е показано развитието на компонентите на околната среда, 

без прилагането на плана. 

 
        Таблица № 63 

Компонент  Текущо състояние  Развитие на компонента без 

прилагане на плана  
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Въздух  

Замърсяването на въздуха  е 

с традиционни компоненти, 

в  рамките на ПДК – 

въглеродни и азотни оксиди, 

прах, набор от замърсители, 

съдържащи се в емисиите от 

автомобилния транспорт, в  

границите на ПДК; 

- Замърсяването има сезонен 

характер; 

-Най-голямо дялово участие 

в замърсяването на 

атмосферния въздух има 

автотранспортът и битовите 

горива . 

 

Очаква  се развитие ; 

Увеличаването на емисиите на 

парникови газове , тъй като то се дължи, 

както на състоянието на автомобилния 

парк,  качеството на пътните настилки и 

и на увеличаващото се количество 

автомобили  и трафика на автомобили. 

 

 

Повърхностни,  

подземни води, 

водоснабдяване 

и канализация   

 

   Три повърхностни водни 

тела  

 

Очаква тенденция към влошаване 

качествата на  повърхностните  води, 

поради липса на  ЛПСОВ в населените 

места, липса на канализации в някои от 

тях, остаряла канализационна мрежа. 

 

 

  Три подземни водни тела  

 

 

 

- Очаква се  тенденция към влошаване 

качествата на подземните  води ,  поради  

частична и амортизирала канализация  

 

Определена е една  зона 

със значителен потенциален 

риск от наводения по чл.143г 

от ЗВ 

 

Не се очаква развитие 

 

Амортизирана  и 

технически остаряла 

водопровдона мрежа ; 

Течове и чести аварии; 

 

Очаква се увеличаване загубите на вода 

за питейно-битово водоснабдяване-  над  

61 %, завишаване броя на авариите; 

Течове и чести аварии; 

 

Липса на канализация за 

всички населени места,  

включително и за дъждовни 

води;. 

 

 

Очаква продължаващо замърсяване на 

повърхностните  и подземните водни 

тела.  

Влошаване качествата на повърхности и 

подземни води 
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 Земи и  

почви  

 

-Липса на планова готовност 

и устройствени изисквания 

при смяна предназначението 

на  земите ; 

- Не са констатирани 

замърсявания на почвите с 

устойчиви органични 

замърсители и тежки метали 

и метолоиди; 

-  Почвите не са засегнати от 

деградация 

(преовлажняване, 

заблатяване, вкисляване, 

засоляване и др.); 

- Проблеми с паленето на 

стърнища в ниви, горски 

пожари; 

-Унищожаване  на 

микроорганизмите в 

плодородния почвен слой ; 

-Вероятност за възникване 

на нерегламентирани 

сметища; 

--Вероятност за възникване 

на пожари ; 

- Наличие на 1 бр.свлачище ; 

- Необходимост от 

изследване и картиране на 

почвите на територията на 

общината. 

 

 

Тенденция към хаотична смяна 

предназначението на селскостопанските 

земи; 

 

Ще се запазят темповете на почвено 

запечатване без прилагане на ОУП ; 

 

 

 

ЗТ и ЗЗ   Наличие на три    ЗЗ по 

Натура 2000  

Ще се затрудни реализацията на 

мерките  за   защита  в  ЗЗ  и опазването 

на характерни видове и   хабитати. 

 

Биоразнообразие 

 

 

- Наличие  на  ландшафтни 

комплекси с висока 

 

Без прилагането на  ОУП   е възможно 

влошаване текущото състояние на  
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консервационна  и природна 

стойност стойност –  гори, 

необработваеми площи с 

естествена растителност; 

 

 

ландшафтните комплекси; 

 

Без прилагане на  ОУП   съществува  

риск от непредвидени аварии, замърсени 

терени и усвояване на временни терени 

с комерсиална цел, което ще рефлектира 

негативно върху биоразнообразието 

 

Неприлагането на плана  ще доведе до 

повишаване вероятността за възникване 

на произшествия с представители на 

фауната, аварии,  риск от пожари и 

замърсяване на почви и речните корита. 

Това ще доведат до допълнително 

безпокойство, прогонване на животни; 

 

 

Ландшафт   

 

- В урбанизирания ландшафт  

присъствие на типично 

селски населени места ; 

 

 

 

Независимо от това дали ще бъде 

приложен ОУП  или  не,  промени в 

локалния ландшафт ще настъпят. Всяка 

една антропогенна намеса води до 

изменение и промяна в локалния 

ландшафт; 

Тенденция към влошаване на 

естетичните и хигиенните качества на 

средата 

 

Културно-

историческо 

наследство  

 

На територията на общината 

присъстват материални 

следи от  различни  

исторически епохи. 

  

Възможно е увреждане на културни и 

исторически ценности от природни 

фактори и от безконтролно поведение на 

хора. 

 

Материални 

активи  

 

Недостатъчност на ДМА с 

екологично предназначение 

– за отпадни води, 

специализирани съоръжения 

и/или интегрирани 

технологии  

 

Запазване на същите тенденции  

Ще се ограничи възможността за 

изграждане на ДМА с екологично 

предназначение 

 

Здравен риск 

човешко здраве 

 

 

Отрицателен демографски 

ръст, висока смъртност на 

населението. 

  

Запазване на  тенденциите  

Отпадъци   

Общината е включена в 

регионална система по чл.49, 

 

Липса на възможност за прогнозиране  и 

планиране на дейностите на ОА, 
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ал 9 от ЗУО – 

 

  Извършван е морфологичен 

анализ  на отпадъците, 

задължително изискващ се 

на всеки 5 години, съгласно 

чл.8, ал.6 от Наредбата  

разделно събиране на 

биоотпадъци ( ДВ 

бр.107/2013 г.); 

 

 Общината има система за 

разделно събиране на 

отпадъци от опаковки( 

Задължително за общини с 

над 5000 ж и курортни места 

- чл.23 от Наредбата за 

опаковки и отпадъци от 

опаковки- ДВ бр.76/ 2013); 

 

Наличие на инцидентно  

възникващи  локални 

замърсявания, предимно от 

строителни материали ; 

 

Необходимост от  въвеждане 

на система  и инсталация за 

строителни отпадъци и 

включване в колективна 

система за  биоразградими 

отпадъци . 

 

касаещи дейностите по отпадъците; 

 

Тенденция към влошаване,  поради 

продължаване неконтролирано  

депонирането на строителни и други 

отпадъци край пътищата; 

 

  Без наличието  на площадка   за 

сторителни отпадъци, се очаква 

увеличаване  количествата на 

постъпващите в депата отпадъци, 

възникване на нови нерегламентирани 

сметища; 

 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 

МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ, КАТО СЕ ОТЧИТАТ 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 

        Атмосферен въздух 

По-долу са разгледани източници на замърсяване – съществуващи и новопредвидени 

с ОУПО. 
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 Жилищно застрояване 

 

  Това предполага, че източниците на замърсители в атмосферния въздух ще бъдат 

преди всичко отоплителните съоръжения на жилищните сгради и транспортът.  

Функционалното развитие на територията предлага запазване на съществуващите 

жилищни територии и оснжвнш пътни артерии. 

Битово отопление 

За отопление в домакинствата се използват предимно твърди и по-малко течни и 

газообразни горива. Използват се традиционни битови горивни уредби, в които горивният 

процес протича в първичния си вид, с използване на дърва и въглища, газьол (нафта), газ 

„пропан-бутан“ и др. При битово отопление в общината, емисиите на замърсяващите 

вещества имат есенно-зимен характер. Очаквани са завишени нива на азотни оксиди, серен 

диоксид, сажди и фини прахови частици.  

За изчисление на годишните емисии на замърсяващи вещества от битовото 

отопление на община   Костинброд е необходимо да се разполага с точни данни за 

годишния разход на горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.). Както се 

вижда от данните от официалните бюлетини на НСИ, които отразяват средногодишното 

потребление на горива и енергия от 100 домакинства, делът на използваните твърди горива 

е доста голям    От фигурите може да се проследи тенденцията при избора на различни 

видове горива от населението и оттам косвено да се съди за емисиите на вредни вещества, 

които се генерират при изгарянето им в домашни условия. 
 

 

 

 

          
Фиг. № 31 Средна годишна консумация на горива и енергия на 100 домакинства за периода 2004 – 

2012 г. по данни на НСИ 
 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

259 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

               
Фиг. № 32 .Годишен разход на енергия от 100 домакинства по данни на НСИ за 2012 г. по видове 

енергийни ресурси 

 

 

       Фиг.№32. Относителен дял на горивата, използвани от населението за отопление 

 

                           
 

 

Пътни артерии 

Транспортна инфраструктура 

Транспортът има принос в замърсяването на въздуха с ФПЧ и вредни газове. 

Емисиите зависят най-вече от типа на превозните средства, които се използват (леки коли, 

тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво (дизел, бензин или газ), 

интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа.  
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Наложително е ремонтирането на улиците в населените места. 

По време на извършване на ремонтните дейности се очаква локално пряко негативно 

въздействие върху КАВ. Това въздействие ще бъде временно и ограничено само за периода 

на ремонтните дейности. Впоследствие подобрената пътна инфраструктура е необходимо да 

бъде редовно почиствана, което ще рефлектира върху намаляване на фините прахови  

 Дейността  въздейства върху качеството на атмосферния въздух само локално върху 

работните  площадка, отделяйки емисии на амоняк, фини прахови частици и незначителни 

количества сероводород. 

 

ИЗВОД: 

 

През студеното полугодие е възможно влошаване на КАВ от използването на твърди 

горива в битовия и обществен сектор като площен замърсител по фини прахови частици 

(ФПЧ10) и серен диоксид. 

През летния сезон е възможно влошаване на КАВ, в резултат на просушаване и 

разпрашаване на почвената повърхност, което от своя страна води до повишаване на 

концентрациите на ФПЧ в атмосферния въздух. 

При реализацията на ОУПО стойностите на замърсяващите вещества в атмосферния 

въздух ще намалява. 

 Възможните еднократни максимални замърсявания от транспортния сектор по 

прахово (ФПЧ10) и газово (NOx) замърсяване на територията на общината също са по-

ниски от допустимите норми. 

От направения анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух се вижда, 

че няма наднормено замърсяване на въздуха в района. Поради липса на големи източници 

на емисии, атмосферният въздух може да се окачестви като незамърсен и с добро качество, 

под пределно допустимите концентрации на вредни вещества. Запазването на добро 

качество на атмосферния въздух в община   Костинброд до голяма степен ще зависи и от 

провежданите превантивни и контролни мерки. 

В заключение, не се очаква качеството на атмосферния въздух да претърпи негативна 

промяна. Увеличаването на площите на парковете и градините в населените места е мярка 

за допълнителен  положителен ефект върху въздуха. 

 ВОДИ 

Планира се реконструкция на водопроводната мрежа и до/изграждане на канализации. 

      ЛАНДШАФТ 

Прилагането на новия ОУПО ще доведе до положителни последици за ландшафта.   

 ОТПАДЪЦИ 

Териториите, които могат да бъдат засегнати в значителна степен от генериране на 

отпадъци при реализацията на ОУПО, принципно са такива, в които се предвижда да се 

извършват разширения на регулационните граници на населените места, да се изграждат 

инфраструктура, промишлени и вилни   зони и др. На част от тези територии или в близост 
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до тях, поради факта, че те се намират в непосредствена близост до съществуващи населени 

места, пътна инфраструктура или други обекти с подобно предназначение, или вече е 

налична, или се очаква да възникне концентрация на замърсяване от нерегламентирано 

изхвърлени/депонирани отпадъци. Така например, нерегламентираното изхвърляне на 

строителни, битови и други отпадъци от домакинствата най-често се съсредоточава на входа 

и изхода на населените места, в непосредствена близост до пътя.  

В конкретния случай с община  Костинброд  предвижданията на ОУПО за такова 

развитие са твърде ограничени и откъм предвидена площ, и откъм обем на дейности. Така 

не се очаква реализацията на ОУПО в този случай да доведе до влошаване на състоянието 

на околната среда поради генерирани в тази връзка отпадъци.  

От друга страна, реализирането на ОУПО на община  Костинброд  като цяло се 

очаква да окаже трайно  положително въздействие върху  текущото положение с 

отпадъците.  

 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ   

 

Авторите на ОУП са   съобразили режимите  на защита на ЗЗ  с предвижданията на 

ОУП.  

 Съгласно изводите в ДОС, не се очаква отрицателно въздийствие  от реализирането 

на   ОУП. При изпълнение на предложените смекчаващи мерки ще бъдат сведени до 

минимум негативно действащите фактори върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони и реализацията на УЗ, заложени в ПП на ОУП ще бъде съвместима с тях 

(Предложените смекчакавщи мерки, съгласно ДОС са  дадени в приложение - табл.№71  ) 

Предвиденото застрояване е с показатели , регламентирани в Наредба 7 за правила и 

норми на устройство на различните видове територии (МРРБ); за зелени площи – до горния 

праг, като процент от общата територия на зоната, регламентиран в същата наредба. 

 С въведените устройствени зони и зони за озеленяване    ще се спре хаотичната 

урбанизация на земеделските земи. С мерките в ОУП, процеса ще бъде регулиран и ще има 

положително въздействие върху околната среда.  

Предвидените реконструкции, рехабилитация и изграждането на нови 

инфраструктурни обекти- канализации, пътища и др. не засягат защитените територии и 

зони. По-голямо и негативно ще бъде въздействието им  върху компонентите на околната 

среда по време на строителството на тези обекти. Това въздействие се определя като 

временно, със средна степен на въздействие. По време на експлоатацията при спазване на 

всички нормативни изисквания  въздействието ще бъде незначително . 

 

5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 

РАЗЛИЧНО НИВО, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП ПЛАН, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО 

ЗНАЧЕНИЕ 

Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са 

свързани с развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в 

населените места,   урбанизация на земеделските земи и други. 

 Най- общо проблемите са свързани с/със:  

-Със стихийната урбанизация, намаляване площите на замаделските земи;  
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- Качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт на средата за обитаване 

и отдих във вътрешността.  

- Запазване на културното и историческо наследство;  

- Опазване на защитените зони,  биоразнообразието и запазване на местообитанията;  

- Зоните за спорт и туризъм. 
  

Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото състояние на  

разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и 

водят до влошаване на качеството на водата.  Община Костинброд   не прави изключение с 

описаните по-горе проблеми – 61 % загуби на питейна вода, амортизация на 

водопроводната мрежа, липса  на канализационна мрежа, липса на пречиствателни станция 

за отпадни води за всички населени места, директното заустване на непречистени води . 

 

Съществуващите екологични проблеми са представени в таблица №64 

 
                       Таблица № 64 

Климат, въздух  

№ Приоритетен проблем  Въздействие  Цел  Насоки  

 Натоварване   на 

атмосферния въздух 

около транспортните  

артерии и по-големи 

населени места  

Увеличаването на 

емисиите на парникови 

газове ще продължи , 

тъй като то се дължи, 

както на състоянието на 

автомобилния парк, така 

и на увеличаващото се 

количество автомобили 

в страната и лошиге 

пътни настилки   

 

Подобряване КАВ  Подобряване качеството 

на пътните настилки, 

реконструкция, обходни 

пътища 

Повърхностни и подземни води 

№ Приоритетен проблем  Въздействие  Цел  Насоки  

1 Непречистени 

отпадъчни води от 

населени места и 

производства –  липса 

на  ЛПСОВ за всички 

населени места, 

частична канализация 

Изменение на 

биологичните и 

химичните показатели 

на водите .Влошаване 

на общото  

екологичното състояние  

Подобряване на 

хидробиологичните 

условия. 

Намаляване на 

биогенния натиск. 

Намаляване на общото 

количество на 

непречистените 

отпадъчни води до 

европейските 

нормативни изисквания 

2  Стари  локални 

замърсявания   

 

Изменение на 

биологичните и 

химични показатели,  

вследствие 

инфилтрат от 

незаконните  

замърсявания . 

Намаляване на общото 

замърсяване от 

точкови източници. 

Достигане на добро 

химично, биологично и 

общо екологично 

състояние на водите. 

 

Прилагане на 

съвременни екологични 

методи за управление 

на отпадъците. 

Повишаване екологичното 

възпитание и 

информираност на 

населението. 
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3. Дифузно замърсяване 

от селското 

стопанство 

поради неприлагане 

на 

добри аграрни и 

фермерски практики. 

Изменение на 

биологичните и 

химичните 

показатели. 

Изменение на 

биологичните и 

химичните 

показатели. 

Влошаване на 

екологичния статус на 

водите. 

Достигане и 

поддържане на добър 

екологичен статус 

Прилагане на добри 

земеделски и фермерски 

практики. 

Изследването и картиране  

на почвите  на 

територията на община 

Костинброд. 

Контрол при управление 

на отпадъците 

4. Нарушена  

морфология на  

реките, водещи до 

ерозионни процеси  от  

изземването на 

инертни материали от 

речните  корита  

Непочестени речни 

корито, неукрепени 

брегове  

Нарушаване на 

хидроморфологични 

условия, унищожаване 

на крайречни диги, риск 

от наводнения, 

понижаване нивото на 

подземните води  

Рекултивиране на 

нарушените от 

изземването на 

инертните материали  

Забрани, ограничания и 

контрол за добив на 

инертни материали от 

реките 

№ Приоритетен проблем  Въздействие  Цел  Насоки  

Земи и почви  

1  Хаотична 

урбанизация на  земи 

 

Усвояване на терени  за 

неземеделски нужди. 

Опазване на почвения 

ресурс. 

Предлагане в  ОУП на 

задължителни 

устройствени правила и 

норми за различните 

видове територии, за 

земи с предстояща 

смяна на 

предназначението им. 

2. Намаляване на площи 

от селскостопанските 

земи , вследствие  

възникване на локални 

замърсявания  

Намаляване на 

площите на 

селскостопанските 

земи, замърсяването 

им с отпадъци и 

инфилтрат от тях. 

Катастрофално 

въздействие върху 

хумусния слой на 

почвата. 

Възстановяване на 

площите (заети с 

лаколни замърсявани и 

добивни дейности) към 

земеделските 

територии . 

Максимално 

намаляване 

на заплахата. 

Разяснителна дейност 

сред населението. 

Ограничаване на 

добива 

на инертни материали. 

Недопускане на 

нерегламентирано 

изхвърляне на различни 

отпадъци в 

земеделските земи. 

Повишаване 

екологичното възпитание 

и информираност 

№ Приоритетен проблем  Въздействие  Цел  Насоки  

Биоразнообразие, ЗЗ  

1 Добив на инертни 

материали  

Разрушаване местата за 

размножаване на риби и 

птици. 

Снижаване нивото на 

подпочвени води  

Предотвратяване и 

превантивни мерки 

срещу ерозионните 

процеси 

Забрани, ограничения и 

контрол за добив на 

инертни материали ат 

реката 

Укрепване и поддържане 

на речния бряг и коритата 

2 Пряко унищожаване Пожари, планирани Възстановяване и Използване на 
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на типични  

местообитания и 

видове  

сечи 

 

опазване  на 

местообитанията  

с висок консервационен 

статус. 

инструментариума на 

„Натура 2000”   и ЗБР  

Рекултивация, възбрани, 

контрол. 

Използване на 

биометоди за 

растителна защита. 

Контрол при използване 

на торове и препарати 

за растителна защита. 

Превантивни мерки; 

Контрол при палене на 

стърнища 

3. Инвазия на 

интродуцирани видове  
Влияят директно 

върху хабитата. 

Деградация и 

фрагментация на 

значително 

местообитание. 

Опазване на комплекси 

с висока 

консервационна 

значимост. 

Намаляване на 

интензитета на 

заплахата. 

Запазване на 

екосистемата от 

местни  растителни 

видове. 

4 Безпокойство от 

транспорт и 

строителство. 

Пряко въздействие 

върху флората  фауната. 

Намаляване на 

интензитета на 

заплахата. 

Превантивни мерки. 

Контрол. 

№ Приоритетен проблем  Въздействие  Цел  Насоки  

Вредни физични фактори  

1. Атотранспорт, 

преминаващ 

през населените места 

Увеличение на 

шумовото натоварване  

Модернизация на 

транспортната 

инфраструктура. 

Реконструкция,  

модернизация   на 

пътната   инфраструктура 

 

                                  Отпадъци  

1. Липса на  инсталация 

за третиране на    

строителни отпадъци 

 

Увеличаване на обема 

на генерираните 

отпадъци и тези 

постъпващи в 

регионалното депо. 

Усъвършенстване  на 

системата за 

управление на 

отпадъците 

Изграждане на исталация 

а за строителни  отпадъци 

Повишаване 

екологичната култура 

на населението. 

 

ОУП определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализирани изведените от 

общината и експлоатационните „В и К”  дружества  приоритети за развитие на водния 

сектор. В т.ч влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно 

пречистването на отпадъчните води от населените места. 

 В ОУП са означени каптажите, използвани за водоснабдяване и учредените 

санитарно-охранителните зони, състоящи се от три пояса, съгласно Наредба №3 за 

условията, реда за проучване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 88/2000 г.)  

 - най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки дейности, 

които могат да увредят ползваната вода; 

  - среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бързо разпадащи се, 

лесно разградими и силно сорбируеми вещества, намаляване ресурсите или влошаване 

качеството на водата; 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

265 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                        

 

  - външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно разпадащи се, 

трудно разградими и несорбируеми вещества, намаляване ресурсите или влошаване 

качеството на водата.  

При неправилното им третиране битовите отпадъци стават потенциален замърсител 

на основните компоненти на околната среда: атмосферен въздух, повърхностни и подземни 

водоизточници и почва. Сериозен проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които 

дори в малки количества могат да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия 

за здравето и жизнената среда на човека. 

Създават се предпоставки за натрупване в растителна продукция на неорганични и 

органични вещества като нитрати, тежки метали, въглеводороди, пестицидни остатъци и 

др., които чрез инфилтрата от нерегламентираните сметища попадат в повърхностните и 

подземните води, вследствие на което се усвояват от растенията. Този кръговрат създава 

предпоставки за замърсяване на земеделските култури, разположени в близост до 

нерегламентираните сметища и увеличава опасността за човешкото здраве в района. 

Промените в жизнения стереотип на населението и свързаните с това изменения в 

бита, храненето, културата и работната среда, както и все по-масовото опаковане на стоките 

и продуктите, и въвеждането на нови опаковъчни материали, водят до увеличаване на 

количествата и промяна в състава на битовите отпадъци. Увеличава се делът на пластмаси, 

полиетилен и други трудно разградими материали. 

При засилената стопанска дейност възникват екологични проблеми, които директно 

влияят върху биоразнообразието.  

 

   6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО НИВО, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП И 

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП 

 

 

Направен е анализ на стратегиите, плановете и програмите на национално (в т.ч. 

регионално, областно и общинско) и международно равнище, които имат отношение към 

ОУП на община Костинброд, като въз основа на анализа са направени изводи за начина и 

степента, в които в ОУПО тези цели и екологични съображения са взети предвид. При 

установяване на противоречие между екологичните цели и съображения и предвижданията 

на ОУП са направени съответните препоръки, които да бъдат отразени в проекта на 

устройствения план с цел постигане на неговото съответствие с политиката по околна среда 

на национално и европейско ниво. Резултатите са представени в следващата Таблица № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                                               

266 

 

Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

Трети национ 

ален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.  

Цел по отношение на ОС: 

- 20% увеличаване на енергийната ефективност;  

- 20% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата им от 1990 г.; 

- 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г., 

включително 10% дял на биогоривата в транспорта. 

-  

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност  ще 

допринесат за опазване чистотата на атмосферния въздух. 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност, които да 

оптимизират акустичната среда. 

 

Предприемането на мерки за по-устойчива инфраструктура, 

която да отговоря на европейските стандарти в областта на 

енергетиката, транспорта и аградния сектор. 

Увеличаване на зелените площи   е мярка с положителен 

ефект върху въглеродния баланс. 

 

 

 

Не се налагат. 

Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕК 

Цел по отношение на ОС: 

- Да се помогне на земеделските производители да гарантират опазването на околната среда и 

биологичното разнообразие (30% от директните плащания се насочват към устойчиви и 

екологосъобразни земеделски практики, като например разнообразяване на видовете, отглеждани 

култури, поддържане на постоянни пасища и опазване на екологично чисти райони в земеделските 

стопанства). Разработва се специфична помощ за биологичното земеделие. 

-  

 

 

 

 

 

 

Районът притежава дадености за развитието на биологично 

животновъдство  и растениевъдство 

 

 

 

 

 

 

Не се налагат. 

 

Закон за чистотата на атмосферния въздух 

Цел по отношение на ОС: 

- Да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните 

съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да 

предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на 

атмосферния въздух в резултат на различни дейности. 

 

 

Рехабилитация и реконструкция на пътища и улична мрежа в 

населените  място, обновяване и благоустрояване на зелената 

система, внедряване на мерки за енергийна ефективност, с 

цел подобряване на КАВ. 

 

 

 

Не се налагат. 
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Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

 

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа  

Цел по отношение на ОС: 

- Подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез изпълнение на мерки, предназначени за 

избягване, предпазване от или намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и върху 

околната среда. 

 

Закон за защита от шума в околната среда и подзаконовата му нормативна уредба 

 

Цел по отношение на ОС: 

- Създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум 

чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, 

предотвратяване или намаляване. 

 

Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда 

Цел по отношение на ОС: 

- Разработване на Стратегически карти на шума (СКШ) и Планове за действие към тях за 

агломерациите с население над 100 000 души, както и за основни пътни участъци с преминавания на 

над 3 000 000 МПС годишно.  

 

Директива (EC) 2015/996 за установяване на общи методи за оценка на шума 

Цел по отношение на ОС: 

- Да определи общ подход за приоритетно избягване, предотвратяване или намаляване на вредните 

въздействия, включително дискомфорта, породен от излагането на въздействие на шум в околната 

среда 

 

 

 

 

Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа, 

озеленяване на основните пътни трасета, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност. 

 

 

 

 

 

Не се налагат. 

Закон за ограничаване изменението на климата 

Цел по отношение на ОС: 

- Чрез предприемането на национални мерки и въвеждането на европейски и международни 

механизми да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в 

политиката по ограничаване изменението на климата и да осигуридългосрочното планиране на мерките 

за адаптация към климатичните промени 

 

 

Районът притежава дадености за развитието на еко и културен 

туризъм, които да са адаптирани към промените в климата. За 

целта е направено пространствено планиране, задоволяващо 

нуждите на различните форми на туризъм в община 

Костинброд  

 

 

Не се налагат. 
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Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

 

Национална стратегия за развитие на горския сектор (2013 – 2020 г.)  

Цел по отношение на ОС: 

- ЦЕЛ 1: Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален 

баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да 

предоставят материални ползи и услуги. 

- ЦЕЛ 3: Увеличаване на приноса на горския сектор в „зелената икономика". 

- ПРИОРИТЕТ 1: Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски 

екосистеми, способстващи за намаляване на негативните последици от измененията в климата. 

- ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор. 

- ПРИОРИТЕТ 4: Използване на потенциала на горския сектор за развитие на „зелената 

икономика" 

 

Стратегически план за развитие на горския сектор (2014 – 2023 г.) 

- Приоритетна област 1. Подкрепа за селските и градските общности. 

- Приоритетна област 2. Насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на отраслите 

на ЕС, свързани с горското стопанство, на биоенергията и на екологичната икономика в по-

широк аспект. 

 

 

 

Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални 

горски екосистеми, способстващи за смекчаване на 

последиците от измененията в климата и за подобряване 

качествата на атмосферния въздух в община Костинброд 

 

 

 

Не се налагат. 

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014 – 2030 г. 

Цел по отношение на ОС: 

Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България 

посредством оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с 

пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма. 

 

Планиране, изграждане и поддържане на баланс между 

публичните пространства и зоните за озеленяване, рекреация, 

спорт и развлечения. 

Подобряване на транспортната инфраструктура и изграждане 

на нови транспортни връзки. 

 

Районът притежава дадености за развитието на еко-, и 

културен туризъм. За целта е направено пространствено 

планиране, задоволяващо нуждите на различните форми на 

туризъм в община Костинброд 

Запазване дела на площите с горски екосистеми като основен 

поглътител на въглероден диоксид. 

Разширяване, обновяване и благоустрояване на зелената 

система на общината. 

 

 

Не се налагат. 
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Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

Почви 

Международни стратегии и директиви за опазване на почвите: 

1.Тематичната стратегия за опазване на почвите (Thematic Ctrategy for Coil Protection COM/2006/231); 

Цели: опазване на почвата от деградация и устойчиво използване на земите на локално, национално и 

европейско ниво. 

2. Доклад на Европейската комисия (CWD (2012) 101) 

Цели: прилагане на добри практики за ограничаване запечатването (от строителство) на плодородни 

земеделски земи. 

3. Директива 96/61/EC за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 

Цели: опазване на почвите от замърсяване. 

4. Нитратна директива (с номер 91/676/ЕИО) 

Цели: опазване от замърсяване с нитрати на водите от земеделски източници  

Национални стратегии за опазване на почвите: 

Стратегическата цел на МОСВ за “опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на 

почвените функции.” Постига се чрез: 

1.Закона за почвите, изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

2.“Национална Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в 

Република България (2007 – 2013 г.)”.  

Национални програми за опазване на почвите: 

1.Националната програма за развитие на селските райони, 2014 – 2020.  

Цели: въвеждане на земеделски и горски практики, които намаляват негативното въздействие върху 

околната среда. 

Национални планове за опазване на почвите: 

1. Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България, 

2006, актуализиран 2012 г. – 2020 г. 

Цели: опазване здравето на хората и околната среда от въздействието на УОЗ.  

 

В ОУП не са предвидени дейности, които противоречат на 

посочените стратегически документи за опазване на почвите. 

 

Не се налагат 

Директива 92/43 ЕС 

 

Извършена е оценка за  допустимост  с предмета и целите на 

Натура 2000. След прилагане на алтернативите и мерките 

ОУПО е съвместим с предмета и целите на опазване в ЗЗ  

Не се налагат. 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

 

ОУПО е съобразен с политиките и мерките, предвидени за 

опазване на биоразнообразието в оперативната програма 

 

Не се налагат. 
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Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г 

 

ОУПО е съобразен с целите на запазване на 

биоразнообразието и спиране на неговата загуба 

 

Не се налагат. 

Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г. 

 

ОУПО е съобразен с целите на запазване на 

биоразнообразието и спиране на неговата загуба 

Не се налагат. 

Закон за биологичното разнообразие 
 

ОУПО не    противоречи на целите   за опазване на ЗЗ 

 

Не се налагат. 

Закон за защитените територии 
 

ОУПО не    противоречи на целите   за опазване на ЗT 
- 

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България (НСРГСРБ) за периода 2013 – 

2020 г. 

 

ОУПО е съобразен с основните приоритети и мерки на 

НСРГСРБ за периода 2013-2020. 

Не се налагат. 

Европейска конвенция за ландшафта 

Цели: Подкрепяне и популяризиране на опазването, управлението и планирането на ландшафта. 

 

В ОУПО не са предвидени дейности, които да противоречат 

на посочения документ. 

Не се налагат. 

Закон за културното наследство Няма противоречие с изискванията на ЗКН. Не се налагат. 

 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

Стратегическа цел 1 „Интегриране в европейското пространство”, свързана с прокарване на национални и 

трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични коридори, чрез които да 

се осъществи териториална обвързаност и взаимно сътрудничество в региона и в европейското 

пространство. Към тази стратегическа цел се предлага и обособяване на „обширно защитено природно 

пространство в националната територия“, което да послужи като образец за биологично равновесие и 

рекреационна среда и да е обвързано с трансгранични екологични коридори със съседни страни в 

Югоизточна Европа. 

 

Стратегическа цел 4 „Съхранено природно и културно наследство“  

Националната концепция за пространствено развитие предлага списък на територии с концентрация на 

културни ценности („културни пространства“), базиран на степента на културно напластяване в тях. За 

отделните териториални подразделения се дефинират обобщени теми. 

 

 

Важна формулировка от тази част на НКПР, касаеща община 

.Костинброд е обвързването на обекти на културното 

наследство с други от региона със същия ранг чрез 

прокарване на общоевропейски културни коридори. 

НКПР визира и обособяването на територии със специфични 

характеристики, за които се прилагат съответни принципи и 

мерки за устройство и развитие. Те са средство за 

пространствено насочване на политики и програми за 

постигане на желани цели. За община  Костинброд е 

характерно, че отговаря на критериите  и е богата на 

природни и културни ценности. С включването на културните 

ценности в мрежа от културни коридори, ОУПO  Костинброд    

се съобразява с целите, поставени в НКПР.  

 

Не се налагат 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777       

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

 
ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    

                                               

271 

 

Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

Сред изброените в списъка на т.нар. Западно културно пространство присъстват „Българското 

възраждане – български въстания за независимост“, 

 

Стратегически план за развитие на културния туризъм, 2009 г. 

Съставна част на Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България е стратегията за 

локалните системи. Тя трябва да допринесе за подчертаване на идентичността, специфичността и 

богатството на културните, историческите, археологическите и природни ресурси на България, да свърже 

ресурсите на една област в обща рамка и да ги превърне във фактор за усилване на туристическата 

атрактивност и за икономическо развитие. В този смисъл територията на страната е разделена на 13 

области, наречени ЛоКуС-и, всяка от тях със специфични културни ресурси. Сравнително нисък е 

показателят за престой в ЛоКуС-а „Възрожденският град”, независимо от силния привличащ потенциал 

на културните ресурси на територията му. 

 

 

- 

 

Не се налагат. 

Концепция за туристическо райониране на България – окончателен проект, НЦТР, София, 2014 г. 

 В изготвения проект за Концепция за туристическо райониране на България община Костинброд   е 

посочена в обхвата на туристически район София  .  

 

- Не се налагат. 

Стратегия „Европа 2020“ 

Цел 3: Изменение на климата и устойчивост на енергетиката, чрез намаляване на емисиите на парникови 

газове с 20 – 30 % спрямо 1990 г. и добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници. 

Мярката за намаляване на емисиите на парникови газове не е 

взета пряко под внимание в ОУПО, но осъществяването на 

рекултивацията на депото за БО  и включването на община  

Костинброд в регионалната система за управление на 

битовите отпадъци допринасят  за постигането на целта чрез 

намаляване емисиите на въглероден диоксид . 

Не се налагат. 

Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 

Тематична стратегия на ЕС за предотвратяването и рециклирането на отпадъци 

Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда 

Цели: отпадъците да се управляват като ресурс; абсолютен спад в генерираното количество отпадъци на 

глава от населението; да се рециклират повече материали и суровини от изключително значение; 

оползотворяването на енергия да се ограничи само до нерециклируеми материали; драстично намаляване/ 

практически премахване на депонирането до 2020. 

Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въвеждането на система за разделно събиране  зд строителни  

Не се налагат. 

 

 

 

 

 

 

 

Не се налагат. 
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Стратегически документ и цели по опазване на околната среда, имащи отношение към ОУПО Начин и степен, в която целите са взети предвид в ОУПО 
Препоръки към 

ОУПО 

предназначени за депониране 2010 – 2020 г. 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на 

територията на Р България за периода 2011 – 2020 г. 

Областната стратегия за развитие на област София 2014 – 2020 г. 

Общински план за развитие на община Костинброд  2014 – 2020 г. 

Цели: осигуряване на здравословна и екологосъобразна околна среда; намаляване на замърсяването от 

отпадъци; отпадъците да се управляват като ресурс; увеличаване на разделното събиране и 

рециклирането на материали и суровини; драстично намаляване на депонирането на биоразградими 

отпадъци; намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци. 

отпадъци ще допринесат да намаляване количестватта на 

отпадъци, постъпващи в депото. 
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7. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ И 

ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

 

За определяне на предполагаемото значително въздействие на мерките предложени в 

ОУП е използвана оценка, която включва следните критерии: 

· Мащаби на въздействието – териториален обхват на въздействие върху околната 

среда; 

·Сила на въздействие (отклонение от нормативните изисквания по отношение 

качеството на съответния компонент); 

· Интензивност на въздействие (повторяемост); 

· Брой население, подложено на негативно въздействие; 

· Значимост на територията (защитена зона, защитена територия, селскостопанска 

земя, обекти със специфичен охранителен статут). 

 

7.1. Урбанистична  прогноза за предполагаемо значително въздействие върху 

околната среда 

 

В процеса на реализация на предвидените в ОУП мероприятия ще се наблюдават 

комплексни влияния  върху компонентите и факторите на околната среда. 

До момента в общината се  е извършвала хаотична урбанизация на земеделските 

земи, без наличие за планова готовност за тези територии,  с оглед регулиране и 

устройствени намеси в тях, което води до засилване на антропогенния натиск върху 

компонентите на околната среда на прилежащите към тях територии. 

При прилагането на плана се очакват положителни въздействия поради следните 

съображения: 

Резултатите от първия етап на проучването “Анализ и оценка на съществуващото 

състояние на компонентите и факторите на околната среда” определиха териториалните 

ресурси на проучвания район и възможностите за рационалното им използване. За целта 

пред колектива, разработващ ОУП, бяха поставени екологични изисквания, параметри и 

ограничения за усвояването на отделни участъци от територията, които намериха отражение 

в проектното решение; 

·Устройствените мероприятия за всяка урбанистична структура, функционираща на 

територията, се обсъждаше с двата колектива, като се търсеше най-екологосъобразното 

решение. При вземане на всяко решение се отчитаха освен екологичните фактори, още: 

социалните, икономическите, техническите. Там където не можеше да се приложат 

устройствени мероприятия, се търсеха възможности за прилагането на комплекс от 

технически, технологични, организационни и др. мероприятия. 

Предполагаемото въздействие на мероприятията, заложени в ОУП, могат да се 

очакват в няколко посоки: 

а) изменение на функционалното предназначение на отделни участъци от 

територията; 

б) изменение комфорта на обитаване; 

в) усъвършенстване на пространствената организация на територията с рационално, 

комплексно използване на териториалните ресурси; 

г) изменение на качествената характеристика на санитарно-хигиенните условия. 
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7.1.1. Изменение на функционалното предназначение на отделни участъци от 

територията 

 

Изменение на функционалното предназначение на някои територии е представено в 

„Баланс на територията на община Костинброд “. Функционални изменения са  свързани с 

разширението на регулационните граници на населените места. 

 

7.1.2. Усъвършенстване на пространствената организация на територията 

 

В проекта се запазва съществуващият модел на организация на територията – зони за 

обитаване, труд, отдих,   техническа инфраструктура. 

В проектното решение пространствената организация е подчинена на основната 

екологична цел и обезпечаване на комфорта на околната среда чрез възможно максимално 

неутрализиране или локализиране на негативното влияние на антропогенните фактори. 

 

7.1.3. Повишаване комфорта  на селищната територия и стандарта на обитаване 

 

 

Ще бъде постигнато с предвидените в проекта мероприятия и нормативи по 

отношение на плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване и 

необходима озеленена площ.  

В извън селищната територия се наблюдава намаляване площта на 

селскостопанската земя, поради факта, че основно мероприятията, които се предвиждат с  

ОУП ще засегнат най-много селскостопанските територии. 

Предвидените в проекта мероприятия за количествено нарастване на жилищната 

площ, осигуряват висок стандарт на обитаване. 

Качествените изменения в характеристиката на жилищния фонд – първична 

техническа благоустроеност – включва изграждане на  канализационна система, изграждане 

на ПСОВ с.Петърч, разширение ПСОВ гр.Костинброд, екологосъобразно управление на 

формираните битови и други отпадъци са гаранция за повишаване стандарта на обитаване.  

Не се очаква въздействие върху  ЗЗ по “Натура 2000” . 

 

7.1.4. Прогноза за предполагаемото значително въздействие върху 

компонентите и факторите на околната среда, във връзка с разполагане на 

предприятия/съоръжения, класифицирани като предприятия с нисък или висощ 

рисков потенциал. 

 

           Съгласно  Чл. 104. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 

1.01.2013 г., отм., нов, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (2) от ЗООС,  при 

устройственото планиране на територията се осъществява контрол на: 

1. разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал; 

2. изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. 

 
          „Предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал― е предприятие/съоръжение, в 

което има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в 

приложение № 3, част 1, колона 2, или част 2, колона 2, но по-малки от количествата, 
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посочени в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, 

като се използва правилото за сумиране, посочено в забележка 4 от приложение № 3 към 

чл.103, ал.1 от ЗООС „Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал― е предприятие, 

в което има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени 

в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, като се 

използва правилото за сумиране, посочено в забележка 4 от приложение № 3 към чл.103, 

ал.1 от ЗООС. 

   Промишлените отровни вещества /ПОВ/ в производствения сектор са: амоняк, хлор, 

сярна киселина, натриева основа, серни окиси, доменен и коксов газ, пропан-бутан, 

цианиди, пестициди и други вещества.         Съдовете за съхранение на суровините, 

полуфабрикатите и готовата продукция на промишлените предприятия,  обикновено са 

разположени около промишлените корпуси. 

             На територията на общинакостинброд    има три  предприятия, класифицирани като 

предприятия с нисък/висок потенциален риск. В процеса на изработване на ОУП  са  

ревизирани и отразени в ОУП,             

             Не са  идентифицирани и  не се предвиждат   други високотехнологични  

производствени зони, и   групи от  предприятия/ съоръжения с нисък и висок рисков 

потенциал, за които съществува риск от аварии и опасност от възникване на ефект на 

доминото, предвид близостта им и наличните количества опасни химически вещества 

             С  ОУП  не се предвиждат нови  зони и съоръжения, съхраняващи големи 

количества лесно запалими течности- ЛЗТ, или експлозивни,  оксидиращи аерозоли, 

течности и др. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в отделни урегулирани 

имоти в жилищни територии, в съответствие със заявено искане на собствениците,  могат да 

изграждат и сгради за безвредни производствени дейност. 

 

         С ОУП не се  устройват   санитарно-хигиенни зони  и определяне на безопасни 

отстояния.  

       

7.1.5. Въздействие върху зони или обекти със специфичен хигиенно-охранителен 

статус в обхвата на общината. 

 

В ОУП не се предвиждат отклонения от изискванията за хигиенно-защитни зони на 

обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус. В плана се препоръчва при бъдещо 

устройване на производствените зони, да не се допуска реализирането на инвестиционни 

намерения, несъвместими с други дейности. Още в най-ранен етап на инвестиционното 

намерение е задължително компетентното становище на РИОСВ – гр.София, БД ДР, БД ЗБР  

и РЗИ  София-   за всяко инвестиционно намерение. 

 Това е положителен елемент в ОУП по отношение опазването на околната среда и 

по-конкретно подземните води. Реализацията на плана не предвижда нарушаване на 

изискванията на режима на ползване на хигиенно-защитните зони на обектите на 

инженерната и техническата инфраструктура. Това решение също има положително 

отношение към околната среда. 

Съгласно Приложение 1, буква “е” към Директивата за стратегическа екологична 

оценка в доклада, следва  са  разгледани  вероятните екологични въздействия върху 

следните елементи: „Биологично разнообразие, население, здравеопазване, фауна, флора, 
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почви, води, въздух, климатични фактори, материални ценности, КИН, включително 

архитектурно и археологично наследство, ландшафт и взаимоотношението между тях“. 

 

7.2. Екологична   прогноза за предполагаемо значително въздействие върху 

околната среда, по компоненти . 

 

Атмосферен въздух 

 

Степента на замърсяване от битовото отопление с твърдо гориво се определя преди 

всичко от броя на постоянно пребиваващите в общината жители. Демографската картина на 

общината показва тенденция към намаляване на населението, което от своя страна води до 

намаляване на потреблението на твърди горива от населението. 

Негативното въздействие на автотранспорта на КАВ по отношение на ФПЧ10 в 

общината зависи основно от състоянието на пътната и уличната мрежа, която в момента не 

е много добра. В рамките на действието на ОУП се очаква, че нейното качество ще се 

подобрява, което  ще доведе  до намаляване на суспендирането на прах в атмосферния 

въздух;  

 

Води 

С ОУПО се предвиждат дейности свързани с ограничаването на съществуващите 

проблеми с водоснабдяването и канализацията:  

реконструкция на водопреносната мрежа в населените места;  

 доизграждане  на канализационната мрежа . 

  

Земи и почви  

Ограничаването на свободния достъп на непречистени отпадъчни води в земните 

недра чрез изграждане на канализационни системи и ПСОВ  е решение с положително 

въздействие по отношение качеството на подземните води и опазване на земните недра. 

          Състоянието и характеристиките на компонентите “земи и почви” е в пряка 

зависимост от предвижданията на плана. Конкретните устройствени решения на плана се 

отнасят до:  

ограничаване промяната на предназначението на подходящите за земеделие земи за 

нуждите на урбанизацията и други видове усвояване;  

 

Защитени зони . Зелени площи 

 

При реализацията на ОУП на община Костинброд , се предвижда въвеждане на 

устройствени правила в защитени зони по отношение на вече урбанизирани територии и на 

имоти с начин на трайно ползване на ниви и овощни градини ; 

           Предвижданията на плана се отнасят до различни по функционална принадлежност и 

особености на терените - гори, озеленяване за широко обществено ползване, спортни 

терени. 

Изискванията на плана по отношение на посочените зони са свързани със 

съхраняване на горските масиви със стопански функции и определяне на специални режими 

и подрежими към поддържането им, запазване делът на мери и пасища, доразвиване на 

озеленяването по общинската пътна мрежа.  

При изграждането на залегналите в ОУП нови устройствени зони с различно 
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предназначение  могат да  се очакват нарушения на растителни видове без консервационна 

стойност,  предимно по време на доставка и монтаж на съоръженията и при утъпкване на 

почвите. Въздействията се очаква да бъдат отрицателни, краткосрочни и временни. Не се 

очаква вторично и кумулативно въздействие. 

Не се очакват въздействия свързани с фрагментация, нарушаване на структурата и 

функциите на защитените зони, както и на видовете предмет на опазване. 

Възможно е нахлуване на чужди за местната флора растителни видове при 

използване на нетипични за района растителни видове, и  при озеленяване на нови площи. 

Потенциална опасност за естествените местообитания е използването на пестициди. Не се 

очаква животинските видовете, обитаващи защитените зони, да бъдат обезпокоени по време 

на експлоатацията на новоизградените обекти. 

От посоченото следва заключението, че предвижданията на плана имат за цел да 

стабилизират и обогатят флористичното и фаунистично богатство на територията, предмет 

на планиране. 

 

Отпадъци 

 

Не се очакват и сериозни изменения в морфологичният им състав поради запазване  

на основните устройствени зони. Предвид дейностите, които се предвиждат в новите 

устройствени зони- производствени, курортно-туристически,  такива в сферата на 

обслужването и озеленителни и залесителни мероприятия, не се очакват образуване и 

излъчвания на опасни вещества и емисии. 

 

Шум и други вредни  физични фактори 

 

Предвидените   в проекта  реконструкция на пътища и пътни настилки  е 

положително решение по отношение подобряване на акустиката на средата, в дългосрочен 

аспект , 

 

Културно-историческо наследство 

 

Предложението за спазване на нормативните изисквания на Закона за паметниците 

на културата по време на строителни дейности, както и карта ва НКЦ  ще има трайно, 

положително въздействие върху опазването на НКЦ; 

 

На табл. 66 са разгледани устройствените и технически решения, предлагани в ОУП, 

като са описани очакваните им въздействия върху околната среда и са определени тези, 

които могат да окажат значителни въздействия върху околната среда. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

КОМПОНЕНТИТЕ НА  ОКОЛНАТА СРЕДА 
              Таблица № 66 

 

Компоненти и 

фактори 

Очаквано развитие на отделните аспекти на околната 

среда и възможни въздействия върху тях 

Атмосферен 

въздух 

Предложенията за подобряване на пътната инфраструктура в и извън 

населените места ще допринесе за подобряване КАВ 
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 Изграждането на зелени пояси ще има положително въздействие 

върху състоянието на атмосферния въздух 

Води  

 

Предвиденото изграждане на канализация в населените места, 

отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в ПСОВ 

ще ликвидира опасността от здравен риск вследствие заустване на 

непречистени отпадъчни води  

Реконструкцията на старите водопроводни мрежи ще  снижи  

загубите от питейна вода, като това ще доведе до значително 

намаляване на дневното водопотребление и снижаване на разходите 

по водоснабдителните системи. 

Геоложка основа 

и подземни води 

Предвидените в плана мерки за отвеждане и пречистване на 

формираните отпадъчни води на територията на общината, 

ликвидиране  попивните ями за отпадъчни води,  мерките  за 

 превантивна  защита в зони с установени свлачищни процеси ще 

ликвидира риска от замърсяване на подземните води и негативно 

влияние върху геоложката основа. 

Въздействието ще бъде положително, пряко и постоянно. 

Предвиденото нискоетажно строителство в урбанизираните 

територии няма да окаже отрицателно въздействие върху геоложката 

среда, тъй като това строителство не предполага големи изкопи и 

фундаменти в строителството. 

Земи и почви  

 

 

Общите постановки в ОУП по отношение на земеползването и 

устройството на извънселищните територии е показател за подход, 

насочен към постигане на екологосъобразни устройствени решения и 

в този смисъл не представляват заплаха за околната среда. 

Предложеното в ОУП обособяване на    устройствени зони:- Жм, 

жилищна зона с малка височина, плътност и интензивност- Пп, Кз и 

др. ще допринесат  за преустановяване на хаотичното урбанизиране 

на земите. Ще се преустанови и безконтролната смяна на 

предназначението на земята.  

Териториалното ограничаване на урбанизираните територии, зоните 

за отдих и туризъм ще отраничи  възможността за неправомерно и 

непланово усвояване на земи за други цели. 

Зелени площи, 

защитени зони 

 

Предвижданията на плана за максимално опазване на  ЗЗ по ЗБР,  

недопускането на застрояване в непосредствена близост до границите 

на 33 се разглежда като положителен елемент на плана. 

Предложеното развитие на  зелената система създава подходящи 

условия за съответстващо управление и контрол на параметрите на 

средата. 

Ландшафт Реализацията на предложенията на плана по отношение на 

техническата инфраструктура ще осигури максимално опазване на 

компонентите на ландшафта. 

Шум и други 

вредни 

физични фактори 

Предвидените   в проекта  реконструкция на пътища и пътни 

настилки  е положително решение по отношение подобряване на 

акустиката на средата. 
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Не са установени вредни въздействия върху жителите от 

нейонизиращи лъчетния. 

Културно- 

историческо 

наследство 

Планираните в плана устройствени мероприятия не засягат пряко 

НКЦ. Предвидените в плана предложения  и норми за устройствено 

развитие и опазване,  са адресирани към специализирани детайлни 

проучвания в следващи нива на проектиране 

Предложението за спазване на нормативните изисквания на Закона за 

паметниците на културата по време на строителни дейности ще има 

трайно, положително въздействие върху опазването на НКЦ; 

 Предвидените с плана охранителни зони, режими и специфични 

правила и норми за устройствено развитие са адресирани към 

специализирани детайлни проучвания, в следващи нива на проучване 

и проектиране. 

 

 

7.3. Прогноза за общите екологични и здравно-хигиенни параметри на 

територията на община   Костинброд в резултат от реализирането на плана 

 

Общоекологични параметри на територията 

 

Прогнозата за общоекологичните и здравно-хигиенни параметри на проучваната 

територия се основава на заложените параметри в ОУП на  община Костинброд 

Основните параметри на ОУП: комфорт на обитаване; обезпеченост с техническа и 

инженерна инфраструктура; обезпеченост със социална инфраструктура – отговарят на 

съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ, ППЗТСУ, Наредба № 7/МРРБ за правила и 

норми за устройство на различните видове територии. В този смисъл ОУП като 

документация заедно със специалностите В и К, Електроснабдяване, Транспортна схема и 

Схема на “Зелената система”, е законосъобразен и екологосъобразен дотолкова, доколкото 

съвременно устройство на територията е екологосъобразна дейност. 

Прогнозата за предполагаемото въздействие върху отделните компоненти на средата 

показват, че предполагаемото или бъдещо състояние ще бъде в изискваното нормативно 

състояние, което от своя страна ще осигури здравно-хигиенните параметри на територията. 

Основание за това са предвидените мероприятия (устройствени, технико-технологични, 

организационни и др.) в ОУП   Община  Костинброд    няма източници, формиращи трайна 

зона на замърсен атмосферен въздух. 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води 

реализирането на предвидените в ОУП мероприятия за изграждане на канализационна 

система в населените места; изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадъчни 

води; подобряване управлението на отпадъците ще осигурят качество на питейните води, 

отговарящи на необходимите показатели за заустване на отпадъчни води във водни обекти. 

Реализирането на предвидените в ОУП устройствени мероприятия като  

благоустрояване, реконструкция на отделни участъци от пътната мрежа  ще промени 

акустичния режим на територията.  

 

Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

 

Предвидената в ОУП пространствена организация на територията и предвидените 
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устройствени мероприятия няма да влошат здравния статус на населението. Основания за 

това са: 

 Ниските  емисии на вредни вещества от отделните източници на замърсяване на 

атмосферния въздух ; 

Изграждането на канализаци, отвеждането и третирането на отпадъчните води, 

формирани на територията на населените места и производствените зони чрез изграждане 

на  нова ПСОВ, предполага недопускане замърсяване на водите; 

Предвидените в проектното решение реконструкции  на  улично- пътната мрежа, 

ще доведат до  намаляване шумовите натоварвания в  различните зони.  

Реализирането на предвидените в проекта устройствени мероприятия и 

инвестиционни обекти няма да доведат до увеличаване на здравния риск за населението на 

общината, което няма да бъде изложено на директна експозиция. 

 

       

             В изложението до момента представихме в детайли, в рамките на възможното и 

достатъчната необходимост и целесъобраност, настоящата ситуация, свързана с 

компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община  

Костинброд, както и с очертаните преспективи в устойството на територията, произтичащи 

от проекта за ОУП. 
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8. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОУП 

 

             Общи мерки: Инвестиционни предложения /планове, програми и проекти, за 

които се изисква ОВОС (по реда на глава шеста от ЗООС) и оценка степента на 

въздействие( по реда на ЗБР ) да се одобряват по реда  на специален закон, след 

произнасяве с акт за одобряване или съгласуване от компетентните органии при 

съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.  

В резултат на анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и 

степента на отразяване на Националните стратегически цели по отношение качествата на 

околната среда,  екологичната оценка формулира набор от мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от 

реализацията на плана, показани в следващата таблица. 

 
                          Таблица № 67 

Компонент  Мерки/Забележки  

Към проектната 

документация – графична 

част  

1. В процеса на изработване на ОУП, в епатите между  ПП 

и ОП, в  Окончателния проект на ОУПО Костинброд  е 

включена нова УЗ с площ около 30 ха,  част от която е 

залесена,  в  ЗЗ „Драгоман“ и ЗЗ „Раяновци“, северно от 

с.Богьовци, като земеделска земя с разрешено  застрояване  

за производствени и складови сгради. За споменатата 

територия не е извършена оценка на съвместимост.  

 

За описаната територия да се представи информация за 

започната/приключила процедура по изработване на ПУП 

и уведомление за ИН до кмета на общината и/или  влязло в 

сила  решение по оценка на съвместимостта, с оглед 

доказване  необходимостта от включването на територията 

в ОП на ОУП. 

 

Съгласно Заповед № РД-569/05.09.2008 г. за обявяване на 

ЗЗ „ Раяновци“  в ЗЗ „ се забранява: 

-премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета, защитни горски пояси, 

каменни огради и живи плетове) при ползването на 

земеделските земи като такива. 

Съгласно представения Опорен план територията е Дърв 

опроизводителни гори, земеделски земи, а съгласно 

предвижданията на ОП на  ОУП земеделска земя с 

разрешено  застрояване  за производствени и складови 

сгради. 
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Източник:  https://www.google.bg/maps/ 

  

 
                                                Фрагмент от Окончателен проект  на ОУП 

Костинброд- земеделска земя с разрешено застрояване  за 

производствени и складови сгради 

 

 
       Фрагмент от Опорен  на ОУП Костинброд-  Дървопроизводителни 

гори, земеделски земи( ниви, градини) 

 

      Да се изясни  фактическото НТП на въпросната 

територия, тъй като съгласно графичната част на  

окончателния проект на ОУП  УЗ попада в горска 

територия, а съгласно опорен план  Дървопроизводителни 

https://www.google.bg/maps/place/2230+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4/@42.8988502,23.1323318,6748m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40aa95d3f4276c11:0xde1faed43264240!8m2!3d42.8130176!4d23.2154337
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гори, земеделски земи( ниви, градини) 

 

 В случай, че територията попада в горски фонд да се 

изиска становище от  НАГ, съгласно писмо на  

Министерство на земеделието и храните ОД „Земеделие” 

София , писмо с изх.№ РД-21-232/11.05.2018 

 

 „За земите, попадащи в горска територи, включени в  

обхвата на разработката, следва да се изиска становище 

от Национална агенция по горите“ 

  

В случай, че за реализацията на гореописаната нова УЗ/ИН 

се предвижда премахването на характеристики на 

ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни 

горски пояси), УЗ  следва да се изключи от обхвата на 

ОУП, или по преценка на компетентния орган –РИОСВ 

София  зоната  остане като земеделска земя с разрешено  

застрояване  за производствени и складови сгради в ОП на 

ОУП, като  в правилата и нормативите към него за УЗ да се 

включат  категорични рестрикции за реализирането и, 

единствено и само след  положително решение по ОС и 

липса на отрицателно въздействие върху предмета и 

целите на опазване на ЗЗ, включително и оценка на 

кумулативния ефект, и при спазване изискванията на 

Заповед № РД-569/05.09.2008 г. за обявяване на ЗЗ „ 

Раяновци“  в ЗЗ – без  премахването на характеристики на 

ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни 

горски пояси, каменни огради и живи плетове)  

 

 

2.За включените в ОП на ОУПО Костинброд  УЗ Жм/0814 , 

Жм/0815, Жм/0816, Жм/0816, Спо/015, Спо/015  в 

землищата на селата Петърч и Опицвет  е внесено искане 

до ОбС Костинброд от „България Инвестмънт Голф енд 

Ризорт „ ООД  с вх.№ 859/20.12.2018. Искането   не е 

отразено в  Предварителния проект  на ОУП, и  е 

представено   на колектива изработващ ДОСВ, след 

получаване на положителна оценка за качеството на ДОСВ 

с писмо изх.№ 4935/05.11.2019 г., издадено от РИОСВ 

София.  

Представено е  Становище по екологична оценка СО 01-

01/2009 с възложител „Мизия Пропърти“ ЕООД – План за 

застрояване 13 бр. поземлени имоти в землището на 

с.Петърч и 31 бр.поземлени имоти в землището на 
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с.Опицвет  с площ 697,7 дка за ниско жилищно 

застрояване, озеленяване и водни площи,   обхващащо 

имоти№№ 

000073,000310,000302,000042,000062,000311,000052,00031

2,000041,000309,000308,0003070 и 000299 от землището на 

с.Петърч, община Костинброд и  поземлени имоти:  №№ 

000357, 000358, 000349, 000418, 000353, 000351, 000171, 

000290, 000347, 000420, 000342, 000346, 000343, 000421, 

000345, 000336,000422,000340, 000423, 000156, 000167, 

000159, 000354, 000161, 000355, 000163, 000165,  000154, 

000151, 000150 и 000089, намиращи се в землището на с. 

Опицвет, община Костинброд. 

 Основание за включване на ИП в ОУП може да бъде само  

наличието на одобрен ПУП, допускане за изработване на 

ПУП и становище от РИОСВ за липса на отрицателно 

въздействие върху околната среда. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., 

предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) 

 

На основание чл.88, ал 6 от ЗООС Становището  по ЕО 

губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му 

в сила не е одобрен съответният план или програма.  

 

За гореописаните УЗ е изработен и одобрен с Решение на 

ОбС Костинброд №338/12.05.2009 г, ПУП-ПРЗ,  

обнародвано в ДВ бр.49/2009 г.  с площ 697,78 дка, 

представляващи предимно бившите рибарници. 

/Устройствена зона - Жм  и номера на имоти  302, 76, 313, 

314, 299, 456, 461, 462, 171, 90, 465, 159, 161, 163, 165, 455, 

съгласно одобрен ПУП/ 

 Съгласно чл. 103а  от  ЗУТ, „В проекта за общ 

устройствен план се съобразяват предвижданията на 

заварените подробни устройствени планове, одобрени до 

датата на издаването на разрешенията по чл. 124.“ 

Екипът, разработващ ЕО, счита че е допустимо 

включването на  гореописаното ИН в ОП на ОУПО 

Костинброд, тъй като изработения ПУП-ПРЗ е вече 

одобрен и решението е влязло в сила. 

 

Към проектната 

документация-текстова част  

1.Да отпаднат данните  в Обяснителната записка на ОУПО 

Костинброд, касаещи частта за  горски прощи, 

предоставени от ДГС София. От 2016 г. територията на 

общината е включена в границите на  ТП ДГС  

„Сливница“.  
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Да се изисква официална информация от  ТП ДГС  

„Сливница“ за горските площи, тъй като съгласно  данни 

по Агролеспроект, ЛУП на ДГС София, горските площи за 

ГСУ Костинброд  са 6839.0 ха, а съгласно Баланса на 

територията по ОУП 6460 ха по Опорен план и 6424 ха по 

ОП на ОУП. 

 Съгласно договор от № РД 10-25/13.06.2018г.между 

Регионална дирекция по горите гр. София, „Югозападно 

държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград и „Нишава К 

и Т” ООД срокът на договора за изработване на ГСП и 

инвентаризации на горските площи, до 30 ноември 2019 г. 

е срокът  за окончателно приемане на извършената 

инвентаризация и изработените горскостопански план, 

план за ловностопански дейности, план за дейностите по 

опазване на горските територии от пожари 

 Съгласно данни сайта на ТП ДГС Сливница (Рeзюме на 

горскостопанския план на ТП «ДГС Сливница») е видно, 

че има налична официална информация за изработен 

Горскостопанския план на ТП «ДГС Сливница».   

Съгласно Заповед № 870/13.11.2019 г. на ИАГ е назначена 

комисия за приемане на извършената инвентаризация и 

изработените горстопански карти и планове на ТП „ДГС 

Сливница” 

 

Към проектната 

документация- Правила и 

нормативи за устройство в 

отделните видове територии  

Да се ключат мерките за  за предотвратяване, смекчаване 

или възможно възстановяване на негативното въздействие,  

от изработения ДОСВ, одобрен с  писмо 

4935/6205/05.11.2019 г. от РИОСВ София.  

Атмосферен въздух 

 

 

 

 

 

Разработване и внедряване на проекти, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност. 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, които 

прилагат най-добрите налични техники за минимизиране 

на емисиите в атмосферния въздух. 

Съобразяване на всички проектни решения с развитие на  

зелената система 

Поддържане  КАВ чрез намаляване емисиите от битовия и 

стопански сектор и транспорта, подобряване състоянието 

на пътната мрежа, поддържане на чистотата на уличната 

мрежа в населените места, повишаване на изискванията 

към движещите се МПС. 
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Води  Доизграждане/изграждане  на канализационна мрежа в 

населените места на общината.С цел опазване на 

повърхностни  и  подземни води от замърсяване да се 

прилага разпоредбата на чл.46, ал.4 , т. 2 от ЗВ и 

изискванията на ЗУТ. 

 Да се спазват изискванията  на чл.143,т.3 и чл.146, ал. 1 от 

Закона за водите: 

- забранява се  използването на речните легла като депа за 

отпадъци, земни и скални маси; 

- Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и 

стопански постройки в заливаемите тераси на реките и 

сервитута на хидротехническите съоръжения. 

Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на 

замърсяване на водите 

Редуциране на високия процент загуба на вода., чрез 

реконструкция на водопроводната мрежа  

Изпълнение на предвидените в пурб мерки за постигане 

целите за водните тела в  района - в компетентността на 

общината  

Внасянето на азотсъдържащи торове задължително да бъде 

разделено на части (предсеитбено и подхранване) 

Геоложка основа Съобразяване на предстоящото проектиране с резултатите 

от геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки 

проучвания и необходими изследвания, които трябва да се 

провеждат за конкретизиране на условията при изграждане 

на нови или реконструкция на стари сгради, водопроводни 

и канализационни мрежи, локални пречиствателни 

съоръжения и комуникации. 

 Земи и почви  

 

 

Забрана за палене на стърнищата 

Да не се допуска новосформирането на нерегламентирани 

сметища 

Отпадъци  Подобряване управлението на отпадъците и 

информираността на населението 

Да се спазват изискванията на ЗУО  по отношение на  

третиране на различните потоци отпадъци- ( масово 

разпространени отпадъци, отпадъци от опаковки,  

биоразградими отпадъци, строителни отпадъци) 

Вредни физични 

фактори 

Изготвяне на проекти на шумозащитни съоръжения около 

автомобилни трасета с най-интензивни транспортни 

потоци 

Ландшафт Възстановяване и развитие на озеленените площи в 

населените места и изграждане на нови озеленени площи в 

крайселищната среда. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777 

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

287 

ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    
 

                                            
  

Разработване на ландшафтно-устройствени проекти за 

възстановяване и рекултивация на деградирали ландшафти 

 Недопускане на въздействия, по-големи от проектните,  

върху пощадките на предвидените с ОУП обекти 

Да не се оставят неукрепени изкопи и насипи с 

височина/дълбочина над 1,50 м.
18

 

Културно- 

историческо 

наследство 

Изработване на карта на недвижимите и движими 

ценности. 

При случай на откриване на обекти с характер на находка, 

дейността да се прекратява незабавно и да се уведомява 

общината и РИМ  за експертиза. 

Комуникационните трасета да се преценят от гледна точка 

на измененията в историческия ландшафт на общината и 

на урбанистичните последици от тяхното прокарване;  

Оформяне на пътни и инфраструктурни съоръжения, нови 

територии за обитаване, нови обслужващи центрове, места 

за нови култови и религиозни обекти и пр.- в местата на 

непосредствено и териториално взаимодействие да се 

осигури контактна зона, която да постави в доминантно 

положение условията, за осигуряване на необходимите и 

конкретно подходящите условия за обектите на културното 

наследство; 

Трасетата на бъдещите комуникационни и 

инфраструктурни направления да се съпоставят още в 

началните фази на проектиране с локализацията на 

обектите на културното наследство според данните от 

Единната археологическа карта на България;на 

Регионалния исторически музей  и  от документацията на 

НИПК 

В плановете, в програмите за реализация и проектно-

сметните документации да се предвидят необходимите 

предварителни проучвания и сондажи за наличие на 

археологически обекти в обсега на трасетата 

В хода на извършване на проектните и строителни работи 

да се спазват законовите разпоредби (по ЗУТ; по 

Наредбата за опазване на археологическите паметници; 

ЗОСС и пр.) и най-важно – своевременно да се извършват 

съгласувателните процедури като превантивна мярка за 

опазване на паметниците на културата; 
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Предварително да се изискват от НИНКН становища и 

параметри за мерките (изисквания и ограничители), 

свързани с опазването на обектите – паметници на 

културата и средата им;  

Да се предвидят конкретни изисквания за подходящо 

социализиране на паметниците на културата и 

възможностите за включването им в специализирани 

културни маршрути, изработване на стратегия за развитие 

на културния туризъм,  обхващаща и съседни общини  

 Още на входа на проучвателните фази на проектирането да 

се предвидят и направят изследвания за рисковете от 

вибрации; промяна на режима на подпочвените води; 

замърсяването на въздуха; акумулиране на 

електростатични напрежения и влиянието на други 

негативни последици върху охранителния режим спрямо 

обектите – паметници на културата; 

Да се ползва принципът на превантивност по проблемите 

на опазване на паметниците на културата и тяхната среда 

Да се процедира равнопоставеност на паметниците на 

културата от различен исторически порядък, типология и 

етнокултурен произход, тъй както повелява действащото 

законодателство за опазването им. 

Билогично 

разнообразие, 

защитени 

зони 

Всички предложения, засягащи  ЗЗ  следва да бъдат 

съобразени с предмета и целите на защита  

При одобряване на ПУП-ПЗ в  ЗЗ не само да не се допуска 

пряко отрицателно въздействие върху  местообитания или 

местообитания и популации на видовете, предмет на 

опазване, но и тяхното фрагментиране или нарушения на 

бикоридорните връзки, особено в местата с изявен 

екотонен ефект. 

Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ и ПР или 

дейности в близост до елементите на националната 

екологична мрежа, водещи до настаняване на инвазивни 

видове или предизвикващи рудерализация на площи от 

защитената местност или защитените зони. 

Дейностите в реките да се предвиждат в извън 

размножителния период на животинските видове (м.април 

– м.юни) и да бъдат ограничени в периода на присъствие 

на зимуващи водолюбиви видове птици (м.ноември – 

м.февруари) 

Възстановяване на значението и площите на ландшафтните 

комплекси с консервационно значение  
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Редовни мониторингови дейности за състоянието на 

компонентите на околната среда , изпълнение на 

екологични проекти и програми, отнасящи се до 

изпълнение на целите и предназначението на защитените 

зони. 

При изграждане на нови елементи и  водовземни   

съоръжения да не се допускат възпрепятстване на 

миграционните коридори на хидробионтите или 

увреждащи крайречната флора и фауна действия и 

решения. 

Здравен риск Разработване и прилагане на стратегия за провеждане на 

административни мерки, водещи до подобряване 

условията на труд и почивка, оптимизиране на 

възможностите за здравословно хранене, стила на живот и 

други фактори, характеризиращи социалната среда. 

Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и 

контрол на индикаторите, данните за експозицията на 

вредности на околната среда и  на здравните показатели 

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и ПР и технически 

проекти с действащото законодателство и изискванията на 

Националната програма за действие по околна среда и 

здраве 

 

9. МОТИВИ  ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И 

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО  

 
Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, 

степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, 

ограничаване или компенсиране на въздействията. Избран е вариант с по-малко 

отрицателни или нулеви въздействия и с повече, доколкото е възможно,  положителни. 

В процеса на разработката на ОУП  са разгледани и оценени варианти  на: 

 

 

 Балансирано развитие. 

 

 Оразмеряване на общината,  съгласно нормативите и оразмеряване на териториите 

за рекреация съгласно рекреационните им капацитети. Създаване на смесени функионални 

зони . Въвеждане на режими с възможна промяна на предназначението. Спазвайки 

принципа на прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана 

територия), изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и др. 

 

 Максимално развитие. 
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 Локализиране на нови урбанизирани територии с цел осъществяване на основната 

икономическа стратегия. Оразмеряване на  община Костинброд , съгласно нормативите и 

оразмеряване на териториите за рекреация в съответствие със сегашните им капацитети.. 

Въвеждане на режими с възможна промяна на предназначението  

 

Нулева алтернатива. 
 

Нереализирането на ОУПО ще запази сегашното състояние на околната среда с 

ясно изразена тенденция за последващо влошаване без да може да се определи в какъв 

времеви срок ще се случи то. 

Урбанизирането на терени от прилежащата територия на общината неизбежно ще 

се случва в пряка връзка със социално-икономическите и демографските необходимости, 

но при отсъствието на план за устройство на територията, това ще се реализира хаотично, 

нехармонично и без съответствие с дългосрочните цели, заложени в основните програми 

за развитие на област   София и несъобразено с принципите на устойчиво управление на 

както на градската, така и на околната среда. Регионалното развитие на ландшафтните 

дейности няма да бъде организирано в съответствие с планираните дейности в района и 

това ще доведе до нарушаване на естетичния комфорт на територията. 

            Качеството на живот на населението ще се влоши поради отсъствие на решение за 

проблемите с нерегламентираните сметища, необходимостта от реконструкция и 

рехабилитация на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ. Общината ще бъде 

лишена на практика от алтернатива за планирано развитие на територията, което ще 

доведе до влошаване на социално-икономическите показатели и дисбаланс в 

териториално-икономическата система.. 

При „нулевата алтернатива”. ще липсват всякакви възможности за съвременно 

устройствено планиране и утойчиво развитие.  

Липсата на нов ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни 

компоненти. Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата без да 

води след себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни 

въздействия.  

Оценката на алтернативите показва, че приемането на «нулева алтернатива» не е 

добро решение нито от икономическа,  нито от екологична гледна точка. Досегашното 

развитие на територията налага приемането на нов ОУП, като удачен компромис между 

необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една страна и съхраняването и 

обогатяването на природните дадености от друга.  

 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста на 

Закона за опзване на околната среда и  Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на екологичната 

оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по Закона за 

устройство на територията. 

Обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с 

компетентните и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства, 

заинтересовани страни и обществеността. Приложени са следните методически принципи: 
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Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория, 

степента на усвояване на която определя характера на съществуването и развитието й, 

включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани в определено отнношение 

територии; 

Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от 

единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 

Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са 

предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 

експлоатация; 

Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната 

среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично 

развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението; 

Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите; 

Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно 

информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  

 

Оценяващия екип приема  разглежда  неприлагането  на плана  за неприемливо, тъй 

като тогава  ще има застой, а не развитие на общината. Това няма да доведе до 

гарантирано икономическо развитие , няма да бъде осигурена съвременна жизнена среда, 

няма да има изискване  за параметриране на средата и ще продължи стихийно 

урбанизиране на територии. Няма да се осигурят и контролират ограничителните условия, 

функионирането на различните системи няма да се проведе в съответствие в съответствие 

с международните и национални изисквания по опазване на ОС. 

 

          Използвани са следните методически подходи: 

 

При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда 

да се прилагат основно аналитичните подходи; 

Системно-структурния подход при оценка на  състоянието на околната среда; 

Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира на 

сценариите за развитие; 

SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 

възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 

Старали сме се разработката да е в съответствие с подхода и методологията, 

описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 2002 

г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.  

Приложени са  следните методи на работа: 

 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото състояние-

литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, нормативни 

документи, посещения на терена отекспертите. 

Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми 

на района чрез прилагане на  количествени и качествени методи за анализ и оценка на 
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състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на плана  

ОБЩИНА Костинвброд. 

 

Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района; 

Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към проектантския 

екип; 

Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП; 

Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на 

реализирането на ОУП; 

 При разработването на ЕО не са срещани особени трудности при събиране на 

необходимата информация.  

 

  10. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП . 

 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност  на природните явления  и на нейните елементите с 

анализирането на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието на 

системата могат да се използват индикатори, които отразяват нейното състояние.  

Те могат да бъдат измерими елементи, които показват дали една система се 

подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за информация и като 

инструмент за планиране и управление. 

 Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и екологични 

аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на Европейския съюз са 

диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като 

здравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, 

устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  

-свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

-безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;  

-зелени площи;  

-съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

-устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води.  

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет е възможно разработването и прилагането на 
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различни системи от индикатори, а предложеният от нас вариант за ефективното и 

управление на околната среда в  града и землището представяме  в следната таблица: 

 
                        

               Таблица №68 

Мерки по наблюдение и 

контрол  

Индикатори  Отговорен орган за 

изпълнението  

Осигуряване на необходимите 

количество и с добро качество 

питейни и повърхностни води 

      Отклонение от физични, 

химични, биологични и 

показатели на повърхностни води, 

бр. 

      Отклонения от стандартите за 

качество на водите за питейно-

битово водоснабдяване , бр. 

Съотношение на необходимите 

количества , спрямо наличните 

водни количество, %. 

Община  Костинброд РЗИ – 

София , ВиК, БД „ЗБР“, БД 

ДР, Титуляри на 

Разрешителни за заустване на 

отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти 

Подмяна и доизграждане на 

водопроводната мрежа 

      Изградена и реконструирана 

водопроводна мрежа- км. 

Община Костинброд , ВиК 

оператор 

Проектиране и изграждане на 

канализационни мрежи по 

населените места 

     Дължина на реконструираната 

и нова канализационна мрежа-км. 

ОбщинаКостинброд , ВиК 

оператор 

Изследване качеството на 

подземните води за питейно-

битово водоснабдяване  

Физико-химични показатели по 

разрешителни за водовземане и на 

Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-

битови цели-брой отклонения 

ОбщинаКостинброд , ВиК 

оператор 

Пречистване на отпадни води      Процентно съотношение на 

общото количество отпадни, 

спрямо количеството пречистени 

води,%. 

      Изграждане, реконструкция, 

разширение на ПСОБ, бр. 

ОбщинаКостинброд , ВиК 

оператор 

Съобразяване на режимите на 

СОЗ при подробното 

подробното устройствено 

планиране и проектиране 

        Брой издадени становища и 

предписания, относно СОЗ. 

ОбщинаКостинброд , ВиК 

оператор 

Предотвратяване изхвърлянето 

на отпадъци на неразрешени за 

това места и/или създаване на 

незаконни сметища 

Площи, заети с нерегламентирано  

изхвърлени отпадъци, дка. 

ОбщинаКостинброд  

Монтаж на  инсталация за 

строителни отпадъци  

     % на населението, обхванато от 

услугата, % на количествата , с 

които се намалява обемът на 

постъпващите в регионалното 

депо или инсталация СО. 

ОбщинаКостинброд  

Рекултивация на нарушени 

терени 

Засегната площ/година. Община Костинброд  

Геозащита Перник 

Спазване изискванията на чл.10 Наличие на депонирани в района  
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от Наредбата за СО за прилагане 

на йерархичен  ред за третиране 

на строителни отпадъци   

строителни отпадъци 

Въвеждане на система от 

стимули за населението  и 

юридическите лица, която да 

насърчи разделното събиране на 

строителни отпадъци и 

извозването им до РЦТНО и  

инсталация за третиране на 

строителни отпадъци 

  

Опазване на културно-

историческото наследство 

       Брой засегнати и нарушени 

културни ценности , спрямо общия 

брой к.ц. на територията на 

общината, брой новооткрити и 

запазени НКЦ 

Община Костинброд , РИМ 

Мониторинг на състоянието на 

НКЦ и опазването/ не 

използването им 

Състояние на сградния фонд( по 

скала) % обитавания и % 

необитавани НКЦ 

Община Костинброд , РИМ 

Наблюдение и действия по реда 

на ЗКН  при евентуално 

разкриване на археологически 

находки. 

       Запазване на защитените 

територии със статут на НКЦ. 

Община Костинброд , РИМ 

    Въвеждане на ограничения  

при устройственото планиране, с 

оглед осигуряване на безопасни 

разстояния от предприятия 

и/или съоръжения с нисък или 

висок потенциал, и/или от 

предприятия и/или съръжения, 

при които е възможен ефект на 

доминото до жилищни райони, с 

обекти и площи с обществено 

предназначение, зони за отдих и 

рекреация, съседни предприятия 

и обекти, райони и строежи, 

които могат да бъдат източник 

на или да увеличат риска или 

последствията от голяма авария 

и да предизвикат ефект на 

доминото, и където е възможно, 

големи транспортни пътища и 

територии с особено 

природозащитно значение или 

значение за околната среда, 

обекти на културно-

историческото наследство. 

Разполагане на  предприятия  и/ 

или съоръжения, в които са ( или 

се планира да са) налични 

вещества по приложение 3 от 

Закона за опазване на околната 

среда , и/или разполагане на 

обекти в близост до тях, които 

могат да бъдат източник или да 

повишат опасностите или 

последствията от възникване на 

голяма авария в тези предприятия/ 

съоръжения. 

Община Костинброд и 

съответнтите ведомства, в 

зависимост от типа/вида на 

обекта 

Одобряването/разрешаването/ 

реализацията на строителството 

на бъдещи инвестиционни 

намерения по приложения №№ 

Издадени решения/становища по 

реда на глава шеста от  ЗООС, 

ЗБР. 

Община Костинброд  
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1,2 от ЗООС да става след 

провеждане на процедура по 

реда на ЗООС и ЗБР 

 

 

 За резултатите от наблюдението и контрола, съгласно чл.127, ал.9 от ЗУТ и 

чл.30, ал.1 от Наредбата за ЕО, ежегодно, преди приемане от Общински съвет,  

докладите за изпълнение на ОУПО Костинброд да се представят в РИОСВ София .  

  

 Общият устройствен план на  община  Костинброд е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията и действащата в страната 

нормативна база и отговаря на приоритетите, заложени в съответните  национални 

стратегически документи. Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на 

общината. 

 

11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се 

налага следното заключение: 

В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на  община  

Костинброд ще окаже трайно във времето, основно положително въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на населението. Планът създава условия за 

постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на живот и осигурява 

условия за устойчив характер на развитието на територията на общината и землището,  

при изпълнение предложените мерките за минимизиране на отрицателните въздействия 

върху компоненти на околната среда. 

Въз основа  гореизложеното, колективът от експерти изготвили екологичната 

оценка, предлага на Екологичния експертен съвет при РИОСВ –София   да даде 

положително становище по ЕО на ОУП на община Костинброд, с което ще се даде ход на 

по-нататъшното му процедиране. 
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12.  СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

 

12.1.Справка за проведените консултации по чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми 
    

Таблица № 69 

 

Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

София  – писмо с изх.№  

4935-6618/01.11.2018 г 

        В предложеното задание са отразени изискванията, поставени с 

писмо изх.№ 08-00-6632/11.11.2014 г, както и изискванията на 

нормативната уредба по ЕО. РИОСВ София няма забележки по 

предложения обхват и съдържание на ЕО. 

        Към обхвата и съдържанието на ЕО на ОУПО Костинброд 

изразяваме следните препоръки: 

       1.При изработване на екологичната част на плана да се използва 

относимата информация  от Национален доклад за състоянието и 

опазването на околната среда; 

        2.В екологичната част на ОУПО Костинброд  следва да се 

предвидят мерки, съгласно чл.104, ал.4 от Закона за опазване на 

околната среда; 

       3.Препоръчвам в екологичната част на плана да бъдат 

предложени достатъчно изпълними и контролируеми мерки за 

Изпълнено  
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Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняваяне 

на неблагоприятните последици от реализирането на плана; 

      4. Защитените зони от НЕМ „Натура 2000“, които са предмет на 

ДОСВ да не се разглеждат подробно в екологичната част на ОУП, а 

да се направи препратка към ДОСВ, който е приложение от 

екологичната част.   

Басейнова дирекция  ДР  с 

център град Плевен , писмо с 

изх.№  3070/26.04.2018 

       Да се вземат предвид приложимите мерки от ЕО на ПУРБ 2016-

2021 г.в Дунавски район, като :  

         1.Планирането и прилагането на всички дейности в ПУРБ да не 

противоречат на режимите на ЗЗ, постановени със заповедите за 

обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите 

на защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за 

управлението им  

      2.Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 

предмет на ПУРБ,попадащи в обхавата на приложенията към ЗООС 

или извън тях, както и под разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат 

на оценка на  съвместимост с предмета и целите на опазване на 

защитените зони и могат да бъдат одобрени, само след положително 

становище, при спазване на изискванията, постановени в 

съответното становище; 

     3.Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с 

 

 

Препоръките са взети предвид. 
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Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

изграждането на изкуствени или където позволяват условията 

адаптиране на естествмени влажни зони, като подходящ начин за 

пречистване и допречистване на отпадни води; 

   4.При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от 

ПоМ (Програмата от мерки) към ПУРБ да се потавят условия за 

опазване на почвите от замърсяване , ерозия, свлачища и други 

деградационни процеси; 

      5. Строителните работи при изпълнение на структурните мерки 

от ПУРБ да се извършват извън размножителрния период ва 

животинските видове от Приложенвие №№2,3 на ЗБР.В случай, на 

неотложна необходимост от извършване на СМР в този период, 

дейностите свързани с отнемане на растителност  и земен пласт да 

бъдат изпълнени преди размножителния период; 

     6.При определяне местоположението на предстоящите за 

изгжраждане ПСОВ  и местата за заустването им, да се разгледат и 

анализарат алтернативи, които избягват територии с природни 

местообитания  в ЗЗ и с характеристики на такива, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, както и в близост до тях, 

извън грпаниците на ЗЗ. 

     7. При прилагане на мерките, свързани със строителството да не 

се допуска замърсяването на  речните легла със строителни и 
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Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

гориво-смазочни материали. 

     8.При изработване на ОУП да се вземат предвид приложимите 

мерки от ЕО на ПУРБ 2016-2021, Приложения №№ 16,17, 

включително: Предвижданията на ОУП да бъдат съобразени с 

анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20 

годишната вълна. 

„Водоснабдяване и 

канализация”  София,  

Няма постъпило становище  - 

 

Министерство на земеделието 

и храните ОД „Земеделие” 

София , писмо с изх.№ РД-21-

232/11.05.2018 

    ОД „Земеделие“ гр.София дава следното становище : 

     1.Коректно да се отрази общата граница между урбанизираните 

територии, земеделски и  горски територии 

      2.Да се нанасет всички режими на ползване върху поземлените 

имоти; 

      3.Да се отрази разположението на мрежите и съоръженията на 

линейните обекти и техническата инфраструктура, както и 

произтичащите от тях ограничения при ползването на имотите, 

наложени от специални закони; 

     4.Да се нанесат и отразят коректно границите, собствеността и 

начина на трайно ползване на водните обекти, съгласно Закона за 

водите, Закона за общинската собственост и др. 

    5.Да се отбележат и нанасет санитарноохранителните и вододайни 

 

Дадените предписания не касаят обхвата 

и съдържанието на ЕО на ОУПО 

Костинброд, а очертават рамката и дават 

насоки  за обхвата и съдържанието в  

графичната част на ОУП.  

Всички препоръки са отразени от 

авторите на ОУП. 
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Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

зони; 

     6.Да се отразят териториите, съставляващи земеделски земи с 

променен статут; 

    7.Да се предвиди необходимостта от създаване на  нови или 

разширяване в строителните граници на съществеващите 

урбанизирани територии, както и създаване или разширяване  

границите на отделни урегулирани  поземлени имоти, извън 

строителни граници, съобразени с насоките за развитието на 

територията на общината, на база уникалната и идентичност и 

характеристики. 

   8.При оформяне на планови решения за локализация на нови 

обекти и селскостопанската инфраструктура, във връзка с 

използването на максимална степен и старите селскостопански 

дворове, доколкото още не са изчерпани резервите им, да се има 

предвид разпоредбите на чл.50, ал.4 от ППЗОЗЗ, съгласно който не 

се извършва процедура по  промяна предназначението, по 

отношение на сградите и съоръженията, изградени от 

трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските 

кооперации и организациите, прекратени по реда на § 12 от 

преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността 

и  ползването на земеделските земи, както и за незаети със сгради и 
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Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

съоръжения площи, но негтодни за земеделско ползване и 

неподлежащи на възстановаване, разположени  в границите на 

бившите стопански дворове.  

      9.При строителството в земеделски земи, съгласно Наредба № 19 

за строителство в земеделски земи, без промяна предназначението 

им, да се съблюдава изискването, ако те поподат в слой “ Постоянно 

затревени площи“, допускане на застрояването да се извършва само 

след тяхното изключване от слоя, със заповед на Министъра на 

земеделието, храните и горите по чл.33б,ал.2 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. 

    10.За земите, попадащи в горска територи, включени в  обхвата на 

разработката, следва да се изиска становище от Национална агенция 

по горите. 

   11.При предвижданията на бъдещи ПУП-ПРЗ и реализирането на 

инвестиционни намерения да не се допуска деградиране на местни, 

естествени екосистеми, с цел опазване на земеделските и горски 

територии и поддържане на биологичното равновесие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За ЕО се провеждат консултации  по 

реда на НЕО, съвместени с ОУП, като 

разработката е на разположение на 

всички заинтересовани страни в рамките  

на 30 дни, през което време всички 

ведомства имащи отношение изразяват 

своите предложения, мнения и 

становища по ОУП/ЕО 

 

Регионална здравна 

инспекция, град София , 

        Съгласува Задание за обхват и съдържание на ЕО на ОУПО 

Костинброд. 

Неприложимо 
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организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

писмо с изх.№ 25-00-

83/23.04.2018 

 

НИНКН, писмо  с изх.№ 0800- 

2564/10.05.2018  

        

 НИНКН няма възражения па Заданието за обхвата и съдържанието 

на на ЕО на ОУПД Костинброд, при условие, че в оценката се 

впишат и мерките за опазване и популяризиране на недвижимото 

културно наследство, съгласно ЗКН. 

 

Описани са мерки за опазване и 

популяризиране на НКН. 

 

 

Агенция „Пътна 

инфрпастуктура“, писмо с 

изх.№ 08-00-502/20.04.2018 

      

    Необходимо е да бъдат разгледани пътните участъци 

преминаващи през територията на общината 

        Пътно-транспортните средства генерират количество емисии в 

атмосферния въздух, като предствалявати основен източник на 

шумово натоварване, поради което е необходимо на по-следващ етап 

от разработване на екологичната оценка, пътната инфраструктура да 

бъде разгледана като потенциален линеен източник на кумулативно 

въздействие с някои от дейностите, застъпени в ОУП. 

        След изработване на ЕО и ОУП същите да бъдат представени за 

разглеждане в Атенция „ Пътна инфраструктура“  

 

 

 

Извършен е анализ на пътната 

инфраструктура, като източник на 

емисии и шумово замърсяване. 

Министерство на 

икономиката 

Няма постъпил отговор. - 
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Изпълнителна агенция по 

горите, писмо с изх.№ ИАГ-

12229/21.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ОУПО Костинброд следва да се изработи в  съответствие с 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в РБългария 

2013-2020, горскостопанския план, плана за ловностопански 

дейности на ТП“ Държавно горско стопанство“ Сливница и  

Областния план за развитие на горските територии, ако той бъде 

изработен преди изработването и утвръждаването на ОУПО 

Костинброд; 

 Екологичната оценка на ОУПО Костинброд  да се съобрази с 

данните от инвентаризация на горските територии. 

       ОУПО Костинброд следва да се съобрази с функционалното 

разпрeделение на горските територии, съгласно чл.5, ал.1 от Закона 

за горите от 07.08.2015 г, според който горските територии се делят 

на защитни, специални и стопански.  

Изработването на картите към ОУП/ЕО  в частта обхващаща 

горските територии да съответства на терминологията,  

съдържанието и номенклатурата за изработване на горскостопански 

карти, залегнали залегнали в Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за  

съдържането, условията и реда за създаване и поддържане на 

горстостопански карти(обн.ДВ, бр.95 от 2016 г.) 

 

      

Отразено.  

 

 

 

 

 

 

Отразено  на стр.151-153 от ДЕО. 

Горските територии  в ОУП са 

обозначени  като рекреационни и 

стопански гори. 

Картния  материал  към ОУП/ЕО се 

изработва съгласно Наредба № 8 и 

ЗУТ.Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. 

за съдържанието, условията и реда за 

създаването и поддържането на 

горскостопанските карти се прилага за  

определяне съдържанието, условията и 

редът за създаването, поддържането и 

съхраняването на горскостопанските 

карти. 
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организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В частта баланс на територията на изработените карти, площта на 

горските територии да е в съответствие с форма 1(1ГФ) на баланса 

на горските територии, която дава разпределение на горските 

територии по видове гори,по видове територии и насаждения, 

съгласно Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. 

 

Обвързаността на ЗУТ със  ЗГ е по линия 

на регулационните режими, но и 

принципно по характера и вида 

устройствена дейност, застъпена в двата 

закона. Законът за горите урежда 

въпросите с опазването, стопанисването 

и ползването на горските територии и в 

този смисъл е специален закон спрямо 

ЗУТ. Той има по традиция определено 

териториално устройствени функции, 

макар и с технико-устройствен характер.  

В ЗГ се срещат препратки към ЗРР. Чл. 9. 

(1) ЗГ определя, че «Горското планиране 

се извършва на три  нива и обхваща:  

1. Национална стратегия за развитие на 

горския сектор и Стратегически план за 

развитие на горския сектор;  

2. Областен план за развитие на горските 

територии;  

3. Горскостопански планове и 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777 

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

305 

ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    
 

                                            
  

Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

 програми.»  

Чл. 12, ал. (3) от ЗГ гласи, че: 

„Областните планове се изработват за 

всички горски територии, независимо от 

тяхната собственост, като се 

хармонизират с областните стратегии за 

развитие по Закона за регионалното 

развитие.»  

Не се предвижда хармонизиране с 

устройствени схеми и планове по ЗУТ. 

Балансът на територията за ОУПО 

Костинброд  следва изискванията на  

Таблица № 4Б на Наредба № 8 и от 14 

юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове  и включва 

съществуващите и проектните площи на 

териториите с общо (преобладаващо) 

предназначение. 

В този смисъл, съответствие с форма 

1(1ГФ)- валидна за горскостопанско 

планиране по видове гори, територии и  
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отразяване в ДЕО 

насаждения)  е неприложима за ОУП  и 

не корелира с изискванията на Наредба 

№ 8  

Изпълнителна агенция по  

горите, РДГ София ,   писмо с 

изх.№ РДГ-14-

4260/02.05.2018 г. 

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието   на  ЕО  на 

ОУПО Костинброд  да бъде съобразено с  Националната стратегия 

за развитие на горския сектор  и Стратегическия план за развитие на 

горския сектор 

 

 

Тъй като в периода 05.2018-31.12.2019 г. се извършва 

инвентаризация и се изработва горскостопански план на горските 

територии на ТП „ ДГС Сливница“ при извършване на 

характеристиките на горските територии да се използват данните от 

провежданата инвентаризация и се направи анализ на горските 

територии по стопански класове, по вид на земите и горите, да се 

опишат класовете по пожарна опасност и предвидените 

противопожарни мероприятия, степента на ерозия и борбата с тях, 

да се даде информция за пашата и влиянието и върху земите  и 

горите в обхвата на ОУП, да се направи анализ на ефекта от 

изпълнението  на предвидените лесовъдски  мероприятия върху 

действителното състояние на гората, климата,почвите в обхата но 

Изпълнено  

 

 

 

 

 

ОУП не предвижда противопожарни 

мероприятия и лесовъдски мероприятия.  

Планирането на ловностопанските 

дейности и на дейностите по опазване от 

пожари са обект на Горскостопанските 

планове или програми по реда на Закона 

за горите, а не на ОУП. 

Към настоящия момент авторите на 

ОУП/ЕО  нямат информация за одобрен 

и влязъл в сила на Горскостопанските 

план на ТП ДГС Сливница. 

Община Костинброд, като възложител  
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отразяване в ДЕО 

ОУП., да се направи сравнение на сегашния и подхдящия дървесен 

състав на насажденията. 

 

Желателно е екипа, изработваш ОУП да се консултира с  „Нишава К 

и Т” ООД, извършващ инвентаризация. 

 

 

Екологичната оценка/ ОУП  да се изработи, съобразно 

функционалното разпредз 

еление на горските територии, съгласно чл.5, ал.1  от Закона за 

горите. Да се направи  характеристика на горите с висока 

консервационна стойност, в т.ч на горите във фаза на старост. 

ЕО да бъде събразена с режимите на ЗЗ и ЗТ на територията на  

общена Костинброд. Да се вземат предвид процедурите по промяна 

предназначението на горските територии, ако има такива  

 

При изработването на картния материал, свързван с горските 

територии да се спазват  изискваниата на Наредба № 20 от 

18.11.2016 г. за  съдържането, условията и реда за създаване и 

поддържане на горстостопански карти(обн.ДВ, бр.95 от 2016 г.) 

  

на ОУП/ЕО да изиска официална 

информация . 

 

При влязъл в сила Горскостопански  

план на ТП ДГС Сливница 

 

 

Отразено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картния  материал  към ОУП/ЕО се 

изработва съгласно Наредба № 8 и ЗУТ. 

Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за 

съдържанието, условията и реда за 

създаването и поддържането на 
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отразяване в ДЕО 

 

 

 

горскостопанските карти се прилага за  

определяне съдържанието, условията и 

редът за създаването, поддържането и 

съхраняването на горскостопанските 

карти. 

   

 

 

 

12.2.Справка за проведените консултации по чл.20  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми 
                                                                                                                                                                               Таблица№ 70 

Институции,  

организации, лица 

Изразени становища, препоръки забележки -Приети/ 

Неприети- 

отразяване в ДЕО 

Регионална инспекция по околната 

среда и водите, София  

Писмо с изх.№ 
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Басейнова дирекция  ДР  с център град  

Плевен  

Писмо с изх.№ 

  

„Водоснабдяване и канализация” София 

 Писмо с изх.№ 

  

 ОД „Земеделие” София  

Писмо с изх.№ 

  

Регионална здравна инспекция, град 

София  

Писмо с изх.№. 

  

Министерство на земеделието и 

храните- ОД „Земеделие” гр.София  

Писмо с изх.№ 

  

Министерство на културата 

 Писмо с изх.№ 

  

Агенция „Пътна инфраструктура”  

Писмо с изх.№ 

  

ДГС гр. 

Писмо с изх.№ 

  

НИНКН 

Писмо с изх.№ 

  

 Министерство на икономиката 

Писмо с изх.№ 

  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 

 

Община  Костинброд 2230  , област София ,  гр.Костинброд, ул. „Охрид  ” №1 

Тел. :   +359 721 68 722, 68 723,  факс: +359 721/ 68 777 

www.kostinbrod.bg  , e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

310 

ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21 ”                                                    
 

                                            
  

    

   

 

 

 
 
 

 

 Приложение 1  Таблица №68, Мерки ДОС  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 71 

№  Мярка за предотвратяване, смекчаване или 

възможно възстановяване на негативното 

въздействие 

За кой  

вид се отнася мярката 

За смекчаване на кое 

негативно въздействие се 

отнася мярката и/или ефект от 

прилагането и. 

Пространствено местоположение, където 

мярката да се прилага. Очакван ефект 

1 Забранява се строителството на сгради и 

съоръжения в УЗ Ов/ 0334, Ов/ 0333, Ов/ 0054, 

Ов/ 0332, Пс/ 0022, с.Безден. 

Въведеждане на индивидуален ограничителен 

режим към Правила и нормативи на ОУП  

6210*- Полуестествени сухи 

треви и храстови 

съобщества върху варовик 

Festuco brometalia, 

Обикновена пърчовка 

(Himantoglossum caprinum) 

Утъпкване, унищожаване на 

местоообитания  и безпокойство 

на видове 

УЗ Ов/ 0334, Ов/ 0333, Ов/ 0054, Ов/ 0332, Пс/ 

0022, с.Безден да окажат влияние върху 

фрагментацията на местообитанието. 

 

2 Забранява се строителството на стради и 

съоръжения в УЗ Ов/ 0334, Ов/ 0333, Ов/ 0054, 

Ов/ 0332, Пс/ 0022, с. Богьовци. и Ов/ 0110, Ов/ 

0112, Ов/ 0006 -с.Градец 

Въведеждане на индивидуален ограничителен 

режим към Правила и нормативи на ОУП  

Местообитание 62А0 

Източни 

субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества 

 

Утъпкване, унищожаване на 

местоообитания  и безпокойство 

на видове 

УЗ Ов/ 0334, Ов/ 0333, Ов/ 0054, Ов/ 0332, Пс/ 

0022, с. Богьовци. и Ов/ 0110, Ов/ 0112, Ов/ 0006 -

с.Градец 

3 Да се спазват режимите и дейностите, 

определени с Решенията и Заповедта   на МС.   

Всички видове,предмет на 

опазване в зоните 

Запазване целостта, структурата  

и функциите на зоните 

За всички УЗ, попадащи или в бизост   в ЗЗ 

4 Да не се допуска неконтрулиремото използване 

на инсектициди и родентициди за борба с 

Ливаден дърдавец 

(Crex crex) 

Смъртност на индивиди За всички УЗ, попадащи и в близост до ЗЗ 

„Раяновци”  
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вредителите в селското стопанство, тъй като 

оказват силно въздействие върху намирането 

на храна и в последствие за гнездовия успех на 

ливадния дърдавец. Възможно е и вторично 

отравяне, особено при хранене с отровени 

гризачи. 

5 Да не се превръщат ливадите в обработваеми 

площи, а косеното им да се извършва извън 

размножителния период 

Ливаден дърдавец 

(Crex crex) 

Отнемане на потенциални 

местообитания, безпокойство 

За всички УЗ, попадащи и в близост до ЗЗ 

„Раяновци 

6 Да се поставят информационни табели за вида 

на някои от ключовите гнездилища – 

Драгоманско блато 

Голям воден бик Отнемане на потенциални 

местообитания, безпокойство 

За всички УЗ, попадащи и в близост до 

Драгоманско блато  

7 Да се маркират маршрутите за подходите към 

строителните площадки, за да се предотврати 

допълнително унищожаване на растителност, 

като по този начин се запазят местообитанията 

на бавно подвижни видове бозайници, 

земноводни и влечуги. 

Всички видове,предмет на 

опазване в зоните 
Утъпкване, унищожаване на 

местоообитания  и безпокойство 

на видове 

За всички УЗ, попадащи  или в близост в ЗЗ 

8 Размерът на строителните площадки да е 

ограничен, с което да не се навлиза в ЗЗ извън 

първоначално определената площ. Строго да се 

спазват площадките, определени за паркиране 

на транспортните коли, механизацията и 

мястото за отдих на работниците. 

Всички видове,предмет на 

опазване в зоните 
Утъпкване, унищожаване на 

местоообитания  и безпокойство 

на видове 

За всички УЗ, попадащи  или в близост в ЗЗ 

9 Строителните дейности  да се прекратяват в 

периода на размножаване на видовете  

Всички видове,предмет на 

опазване в зоните; 

 

Безпокойство на видовете, 

предмет на опазване 

За всички УЗ, попадащи или в близост  в ЗЗ 

11 Забрана на сечи на биотопни дървета с 

обособени хралупии , с цел опазване убежища 

на някои видови прилепи,  свързани с горската 

Местообитания на 

твърдокрили  бръмбари – 

рогач, сечковци, осмодерми, 

Отнемане на потенциални 

местообитания, безпокойство  

За всички УЗ, попадащи или в близост   до ЗЗ 
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растителност . както и убежища на птици, 

прилепи и др.  

12 Да се запазят старите вкл.хралупати и болни 

дървета от всички видове в предвидените с 

ОУП  УЗ 

Местообитания на 

твърдокрили  бръмбари – 

рогач, сечковци, осмодерми, 

както и убежища на птици, 

прилепи и др.  

Отнемане на потенциални 

местообитания, безпокойство 
За всички УЗ, попадащи или в близост   до ЗЗ 

13 Да не се превръщат ливадите в обработваеми 

площи, а косеното им да се извършва извън 

размножителния период. 

Ливаден дърдавец  

(Crex crex) 

Отнемане на потенциални 

местообитания, безпокойство 
За всички УЗ, попадащи и   в близост до ЗЗ    

14 Информиране на населението и посетителите 

на общината за целите и предмета на опазване 

на защитените зони и по  трите Директиви, 

като за целта на местата с голяма обществена и 

туристическа посещаемост се поставят табла с 

описание на територията и видовете предмет 

на опазване в защитените зони. 

Всички местообитания и 

видове 
За избягване на потенциални 

преки негативни въздействия 

върху целеви видове предмет на 

опазване в ЗЗ. 

Обществено значимите    места в района с голям 

човекопоток -паркове, градини, тур.пътеки и др. 

15 По време на строителни 

те дейности на отделните обекти в съответната 

устройствена територия или зона на ОУПО да 

не бъдат засягани пряко по какъвто и да било 

начин терените, оставащи извън определените 

им граници, като се съблюдава в тях да не 

навлиза безразборно и строителна техника. За 

целта да се маркират с трайни знаци и табели 

Всички видове и 

местообитания  ,предмет на 

опазване в зоните 

Предотвратяване на ненужни  

преки въздействия върху 

подходящи местообитания на 

целеви видове 

За целия обхват на ОУП 

17. Към отделните планове или проекти, които ще 

се изготвят за отделните устройствени зони и 

територии на ОУПО да бъде разработена и 

реализирана проектна част „Озеленяване”, 

като в нея бъде заложено такова да се 

извършва само с представители на 

 

Всички видове и 

местообитания  ,предмет на 

опазване в зоните 

Предотвратяване 

разпространението на чужди 

инвазивни видове храсти и 

дървета в района, които могат да 

навлязат и постепенно да 

подменят видовата структура на 

За всички УЗ, попадащи в ЗЗ  
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характерните за страната или геоботаническия 

район дървесни и храстови видове, 

включително и по отношение на озеленяването 

покрай пътната инфраструктура. Общинската 

управа да съблюдава изпълнението на 

заложените изисквания и параметри в 

проектите при мероприятията по озеленяването 

и при неспазването им да налага санкции 

коренната растителност 

характерна за изброените 

хабитати. 

18 По време на строителството да не се допускат 

разливи на горива и смазочни материали от 

ползваните строителни и транспортни машини  

Всички видове и 

местообитания  ,предмет на 

опазване в зоните 

Влошаване качеството на 

местообитанието, пренос с 

подпочвени води 

За всички УЗ, попадащи в ЗЗ  

 

19 По време на строителството и експлоатацията 

на отделните обекти в обособените 

устройствени зони и територии с ОУПО,  да се 

спазват стриктно разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове за неговото прилагане. На 

нарушителите да се налагат съответните 

санкции. 

За всички видове 

местообитания и  видове 

Подходящи местообитания 

наголяма част от видовете 

предмет на опазване в 

защитените зони и всички 

естествени биотопи на 

видове, с които външните 

граници на населените места 

от ОУПО граничат. 

Недопускане на излишно 

влошаване качеството на 

подходящи естествени 

местообитания в прилежащите 

терени на устройствените зони 

За целия обхват на ОУП 

20 Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се 

извършват само през светлата част на 

денонощието,  за да се ограничи въздействието 

върху прилепите и нощно ловуващите 

животни. 

 

Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum, 

Maлък подковонос – 

(Rhinolophus hipposideros) 
Подковонос на Мехели – 

(Rhinolophus mehelyi); 

Голям нощник (Myotis 

myotis) 

За избягване на потенциални 

преки негативни въздействия 

върху целеви видове предмет на 

опазване в ЗЗ. 

Безпокойство прилепите и 

нощно ловуващи видове 

 

За целия обхват на ОУП 

21 Предварително обследване  на терените Пъстър пор(Vormela 

peregusna), Лалугер 

Смъртност на индивиди, 

безпокойство 

За всичики  УЗ 
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(Spermophilus citellus) 

Степен пор ( Мustela 

eversmanni) Добруджански 

хомяк(Mesocricetus newtoni) 

Червенокорема  бумка 

(Bombina bombina) 

Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegate) 

Ивичест смок ( Elaphe 

quatuorlineata) Обикновена 

блатна костенурка( Emys 

orbicularis)   Голям гребенест 

тритон (Triturus karelinii) 

Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca)   

Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni)    Голям 

гребенест тритон (Triturus 

karelinii) 

19 Всички СМР да се съобразят с размножителния 

период на видовете и да се извършват извън 

него или да се предприемат действия по реда 

на Закона за биологичното разнообразие и 

Наредбата за реда и условията за издаване на 

разрешителни за изключенията от забраните. 

Предварително обследване за наличие на 

защитени видове и видове прилепи в сгради, 

предвидени за саниране 

Всичuи видове птици и  

прилепи, Лалугер 

(Spermophilus citellus) 

Степен пор ( Мustela 

eversmanni) Добруджански 

хомяк(Mesocricetus newtoni) 

Пъстър пор(Vormela 

peregusna) 

Смъртност на индивиди, 

безпокойство 

 

За всичики  УЗ  
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20 

При извършване на строителни дейности в 

границите  на защитените  зои, да не се 

разрешава изграждането на плътни огради на 

имотите, а ажурни, с цел да се гарантира 

свободно преминаване на пълзящите видове, 

както и да се предвидят отвори в оградите за 

обезпечаване на генетичен обмен между 

видовете 

Червенокорема  бумка 

(Bombina bombina) 

Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegate) 

Ивичест смок ( Elaphe 

quatuorlineata) Обикновена 

блатна костенурка( Emys 

orbicularis)   Голям гребенест 

тритон (Triturus karelinii) 

Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca)   

Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni)    Голям 

гребенест тритон (Triturus 

karelinii) 

 

Осигуряване на коридори за 

свободно движение на видовете 

За всичики  УЗ 

21 При озеленяване на устройствените зони да не 

се допуска използването на екзотична и 

инвазивна растителност, съгласно Списъка на 

инвазивните и потенциално инвазивните чужди 

видове висши растения за България, които 

създават условия за заселване на синантропни 

и нетипични видове за зоната и района. 

Всички местообитания и 

видове 

Предотвратяване  

разпространението на чужди 

инвазивни видове храсти и 

дървета в района, които могат да 

навлязат и постепенно да 

подменят видовата структура 

растителността 

За всичики  нови УЗ 
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  13 .ИЗПОЛЗВАНИ СА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ: 

Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз. 

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 

година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда 

Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите; 

Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на 

замърсяването; 

Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.); 

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация 

от човека; 

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници ; 

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от 

населени места; 

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 

вещества; 

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 

година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа ; 

Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга 

и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета; 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна ; 

 ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно опазването на дивите птици; 

Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година 

относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на 

отпадъци; 

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 

година относно опаковките и отпадъците от опаковки;   

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 

година относно излезлите от употреба превозни средства;    

Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

Международни конвенции, по които Република България е страна. 

Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за биосигурност - 

пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;  

  Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и 

фауна (CITES);  

  Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - Рамсарска 

конвенция за влажните зони;   

http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1998-83.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1998-83.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-271.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-271.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1980-68.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1980-68.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/EU_ETS/EU_ETS_III_Period/Monitoring_Reporting_Verification/Reg_601_2012_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/EU%20Legislation/Noise/Direktiva_2002_49_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Biodiversity%20Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBIO_palen_text.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/1._Protokol_ot_Kartagena_po_biobezopasnost.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/CITES-short_info.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/CITES-short_info.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Bonn_Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Ramsar%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Ramsar%20Convention.doc
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   Европейска конвенция за ландшафта ;  

   Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство . 

Българско законодателство: 

Закон за опазване на околната среда; 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 

Закон за устройство на територията; 

Закон за водите; 

-Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води; 

-Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите; 

-Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници; 

-Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

-Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

-Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води; 

-Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

-Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 

-Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели; 

-Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване; 

-Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

-Наредба за ползването на повърхностните води; 

-Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени и 

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които 

водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

Закон за почвите; 

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

(обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.); 

Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и 

доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.); 

Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите ; 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Landscape%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/World_Heritage_Convention_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_10102007_g_za_proucvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_10102007_g_za_proucvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_11042011_g_za_monitoring_na_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_2.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_2.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_2.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N4_ot_14092012_g_za_harakterizirane_na_povyrhnostnite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N12_PiteiniCeli.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N12_PiteiniCeli.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N13_ekspl_qzovir.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N13_ekspl_qzovir.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N_polzv%20pov%20vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/ZChAV_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zozz.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zozz.doc
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Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите  

Закон за биологичното разнообразие. 

Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони; 

Закон за лечебните растения ; 

Закон за генетично модифицирани организми; 

Закон за защитените територии; 

Закон за рибарството и аквакултурите;  

Закон за управление на отпадъците; 

-Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

-Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.; 

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

-Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

-Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства. 

-Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 

  - Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти 

- Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

Закон за защита от шума в околната среда; 

Наредба № 6 от 26.06.2006 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; 

 

Национални стратегии и програми 

 Национална стратегия по околна среда и план за действие; 

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 

г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет; 

Развитие на устойчива транспортна система в Р България до 2020 г.;  

  Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 2005-2015 

г.;  

Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г ;  

План за управление на речните басейни-  Дунавски район  

Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени и 

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които 

водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници 

Заповед № РД-970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във 

водните обекти; 

Методики 

http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20LEChEBNITE%20RASTENIYa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20GENETIChNO%20MODIFITsIRANI%20ORGANIZMI.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/Zakon_za_zashtitenite_teritorii.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20RIBARSTVOTO%20I%20AKVAKULTURITE.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_opakovki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_8_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_8_depa.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_IUEEO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_zasita_ot_suma_v_okolnata_sreda.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Strategies/OSiPlanDejstvie/Strategiaend.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Zapoved_NUZ_930.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Z-Chuvstvitelni%20Zoni.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Z-Chuvstvitelni%20Zoni.doc
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Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002г.; 

Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 

г. (МАТО/BG/9/1); 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда 

от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.; 

Класификатор на почвите в България; 

Класификация на ландшафтите; 

Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната 

уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, 

водноелектрически централи и фотоволтаични системи; 

Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми ; 

  Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г. 
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